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ПЕРЕДМОВА

Зміни і перетворення, що відбуваються в державному та сус-
пільному житті України вимагають реформування її кримі-

нального процесуального законодавства. У цьому напрямку триває 
активний науковий пошук, спрямований на створення оптимального 
та ефективного механізму виявлення, виправлення та попередження 
недоліків судової діяльності.

Такий механізм передбачає складну та багатогранну діяльність 
судів вищого рівня, зокрема, апеляційної та касаційної інстанції, що 
містить чіткі підстави для зміни або скасування судових рішень.

У процесуальній літературі проблематика підстав для оскарження 
й перевірки судових рішень в апеляційному та касаційному поряд-
ку привертала увагу вчених як при дослідженні ними всього комп-
лексу питань, пов’язаних із зміною та скасуванням судових рішень 
(Б. Г. Бардамов, В. І. Басков, М. М. Гродзинський, В. Б. Калмиков, 
А. В. Кудрявцева, Е. Ф. Куцова, Н. В. Лантух, І. І. Мухін, О. М. Палієва, 
В. А. Познанський, І. Д. Пєрлов, А. М. Разінкіна, А. Л. Рівлін, Н. В. Сі-
дорова, В. П. Смірнов, Н. О. Соловйова, М. С. Строгович, Н. Т. Трі-
шина, О. П. Тьомушкін, А. Л. Ципкін, О. С. Червоткін, В. І. Шинд, 
О. С. Шмельова, Jacques Boré, Louis Boré, Jacek Izydorczyk, Dariusz 
Świecki та ін.), так і при розгляді суто даного напряму (О. С. Алек-
сандров, Є. В. Благов, В. В. Бородінов, Л. О. Богословська, О. В. Во-
лощенко, Л. О. Воскобітова, В. М. Галкін, А. А. Давлєтов, Г. Г. Де-
мурчев, Л. Д. Калінкіна, М. М. Ковтун, І. І. Котубей, О. І. Лагодіна, 
Р. М. Ласточкіна, Т. Г. Морщакова, Т. О. Москвітіна, Я. О. Мотовілов-
кер, Г. М. Омельяненко, О. І. Скороделова, Б. М. Тавровський, І. В. Ти-
річев, О. А. Ширванов, Markus Brandstetter, Hans Dahs, Kaus Detter, 
Gerhard Hager, Christa Hetlinger, Heinz Meller, Fabian Scherf, Ernst 
Schillhammer, Hans Valentine Schroll, Mattias Weidmann та ін.).

Водночас, окремі питання не одержали достатньої розробки 
у юридичній літературі, деякі з них досі залишаються дискусійними. 
Серед них – суть підстав для зміни або скасування судових рішень 
в апеляційному та касаційному порядку, ознаки, якими характери-
зується дане поняття, елементи системи апеляційних та касаційних 
підстав, вихідні положення кримінальної процесуальної кваліфікації, 
наслідки встановлення неповноти судового розгляду, відповідність 



Передмова

5

назви підстави, закріпленої у ст. 411 КПК України, її змісту, розмеж-
ування кримінальних процесуальних підстав для зміни або скасуван-
ня судових рішень, правова природа безумовних істотних порушень 
кримінального процесуального закону та їх перелік, зміст криміналь-
но-правових підстав для оскарження й перевірки судових рішень.

Кримінальне процесуальне законодавство України із вказаних 
питань не відзначається вичерпною повнотою та ясністю. Це може 
негативно позначитись на практичній діяльності судів у криміналь-
ному провадженні. Вивчення судової практики свідчить, що у дея-
ких випадках суди апеляційної та касаційної інстанції залишають без 
змін (в силі) неправосудні судові рішення або, навпаки, скасовують 
законні, обґрунтовані та справедливі рішення судів. З низки питань, 
пов’язаних з підставами для перегляду судових рішень, відсутня єд-
ність у практиці судів вищого рівня. Викладене й зумовило вибір теми 
проведеного дослідження.

У монографії на підставі дослідження вітчизняної законодавчої 
бази, кримінального процесуального законодавства інших держав, 
вивчення як опублікованої, так і не опублікованої судової практики, 
критичного аналізу позицій, висловлених у процесуальній літературі, 
розглянуті основні положення, пов’язані з підставами для зміни або 
скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. 
У ній сформульовані висновки та пропозиції, які, на думку автора, 
здатні покращити законодавчу регламентацію та практику застосу-
вання підстав для перевірки судових рішень у кримінальному процесі 
України.
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ГЛАВА 1.  
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ  

ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВ 
ДЛЯ ЗМІНИ АБО 

СКАСУВАННЯ... СУДОВИХ 
РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ 

ТА КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ

Будь-яке незаконне, необґрунтоване та несправедливе судове 
рішення не тільки нівелює завдання, що покладаються на суд, 

але й породжує негативні явища у різних сферах державного та сус-
пільного життя. Тому допущені при його ухваленні помилки тягнуть 
за собою застосування процесуальних санкцій у вигляді зміни чи 
скасування такого рішення. Однак для того, щоб констатувати право-
судність чи неправосудність судового рішення, вища судова інстанція 
повинна керуватися певним мірилом, використовуючи яке можливо 
провести всеохоплюючу та глибоку оцінку як судової діяльності, так 
і її результатів. Таким мірилом є підстави для оскарження й перевірки 
судового рішення в апеляційному та касаційному порядку.

Підстави для зміни або скасування судових рішень є своєрідним уза-
гальненим виразом усіх типових недоліків кримінальної процесуальної 
діяльності, що можуть мати місце під час кримінального провадження. 
Тому, як правильно підкреслює Л. О. Богословська, не існує такої не-
правильності або такого порушення закону, які не охоплювалися б од-
нією або, навіть, кількома підставами для скасування чи зміни судових 
рішень1.

1 Богословская Л. А. Основания к отмене или изменению приговоров. Учебное пособие / 
Л. А. Богословская. – Харьков: Юрид. ин-т, 1981. – С. 22–23, 27.
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Підстави для оскарження й перевірки судових рішень перебува-
ють у діалектичному взаємозв’язку з внутрішніми властивостями су-
дового рішення. Система апеляційних та касаційних підстав обумов-
лена законністю, обґрунтованістю та справедливістю судових рішень.

У зв’язку з цим, варто погодитись з думкою О. С. Александрова 
та М. М. Ковтуна, що суть названих підстав відображає позицію за-
конодавця щодо розуміння законності, обґрунтованості та справедли-
вості судових рішень2.

У теорії кримінального процесу підстави для зміни або скасуван-
ня судових рішень розглядаються у кількох контекстних значеннях.

Насамперед, під ними розуміють недоліки судового рішення та по-
рушення, пов’язані з перебігом кримінального провадження3.

2 Александров А.С., Ковтун Н. Н. Основания к отмене (изменению) приговора в суде апелляцион-
ной инстанции А. С. Александров, Н. Н. Ковтун // Государство и право. – 2001. – № 10. – С. 55.

3 Гродзинский М. М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном про-
цессе / М. М. Гродзинский. – М.: Госюриздат, 1953. – С. 102; Строгович М. С. Проверка закон-
ности и обоснованности судебных приговоров / М. С. Строгович. – М.: Госюриздат, 1956. – 
С. 71; Мухин И. И. Кассационное обжалование, опротестование и пересмотр приговоров / 
И. И. Мухин. – М.: Госюриздат, 1956. – С. 112; Куцова Э. Ф. Советская кассация как гарантия 
законности в правосудии / Э. Ф. Куцова. – М.: Госюриздат, 1957. – С. 123; Шинд В. И. Расс-
мотрение уголовных дел президиумами судов / В. И. Шинд. – М.: Госюриздат, 1960. – С. 115; 
Цыпкин А. Л. Право на защиту в кассационном и надзорном производстве и при исполнении 
приговора / А. Л. Цыпкин. – Саратов: Приволжское книжное изд-во, 1965. – С. 76; Басков В. И., 
Темушкин О. П. Прокурор в суде второй инстанции по уголовным делам / В. И. Басков, О. П. Те-
мушкин; под общ. ред. П. И. Кудрявцева. – М.: Юрид. лит., 1972. – С. 42–43; Перлов И. Д. Над-
зорное производство в уголовном процессе / И. Д. Перлов. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 145; 
Потеружа И. И. Роль суда второй инстанции в укреплении законности / И. И. Потеружа; науч. 
ред. В. Н. Артемова. – Минск: Наука и практика, 1980. – С. 104; Береговой И. Е. Пределы полно-
мочий вышестоящих судов по изменению приговора: автореф. дисс. на соискание уч. степени 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; Судоустройство; Прокурорский надзор; 
Криминалистика» / И. Е. Береговой. – М., 1981. – С. 17; Богословская Л. А. Основания к отме-
не или изменению приговоров. Учебное пособие / Л. А. Богословская. – Харьков: Юрид. ин-т, 
1981. – С. 27; Омельяненко Г. Про підстави для скасування або зміни вироку / Г. Омельяненко 
// Радянське право. – 1986. – № 7. – С. 49; Лантух Н. В. Формы проверки не вступивши в за-
конную силу приговоров: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Наталия Викторовна Лантух. – 
СПб, 2001. – С. 140–141; Разинкина А. Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве / А. Н. Ра-
зинкина. – М.: Юрлитинформ, 2004. – С. 136; Лагодина Е. И. Основания отмены и изменения 
судебных решений по уголовным делам: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Елена Иванов-
на Лагодина. – Краснодар, 2004. – С. 92–93; Демурчев Г. Г. Основания отмены или изменения 
решений суда по уголовным делам, вступивших в законную силу: дисс. … канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Георгий Геннадиевич Демурчев. – Краснодар, 2010. – С. 74–75; Червоткин А. С. Апел-
ляция и кассация. Пособие для судей / А. С. Червоткин. – М.: Проспект, 2010. – С. 245; Jacek 
Izydorczyk. Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej / Izydorczyk Jacek. – 
Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódźkiego, 2010. – С. 66; Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman. 
Polskie postępowanie karne. Wydanie 8 / Grzegorczyk Tomasz, Tylman Janusz. – Warszawa: Lexis 
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Водночас варто зауважити, що далеко не всі порушення, допущені 
слідчим суддею та судом під час кримінального провадження, свід-
чать про наявність підстав для зміни або скасування ухвалених ними 
рішень. Деякі з них не впливають на їх законність, обґрунтованість 
та справедливість.

Для прикладу, колегією суддів судової палати у кримінальних 
справах апеляційного суду Чернігівської області вирок Ічнянсько-
го районного суду Чернігівської області від 12 грудня 2013 р. щодо 
ОСОБА_2 залишено без змін, а апеляційну скаргу прокурора без за-
доволення, незважаючи на те, що у мотивувальній частині вироку міс-
цевого суду не зазначено вартість викраденого майна. Однак вартість 
цього майна встановлена проведеною органами досудового розсліду-
вання товарознавчою експертизою, висновки якої ніким не оспорені 
та покладені в основу обвинувачення. Дії обвинуваченого місцевим 
судом кваліфіковані правильно, покарання призначено в межах санк-
ції інкримінованої статті кримінального закону і такі обставини ніким 
не оспорюються. З огляду на викладене, колегія суддів дійшла висно-
вку, що відсутність у мотивувальній частині вироку вказівки про вар-
тість викраденого майна не є істотним порушенням вимог криміналь-
ного процесуального закону4.

По-друге, підстави для зміни або скасування судових рішень ви-
значають як встановлені законом критерії, під кутом зору яких суд ви-
щої інстанції здійснює перевірку законності, обґрунтованості та спра-
ведливості оскарженого судового рішення5.

Nexis Polska, 2011. – C. 866; Dariusz Świecki. Apelacja w postępowaniu karnym / Świecki Dariusz. – 
Warszawa: Lexis Nexis, 2011. – С. 142; Jiři Jelínek a kolektív. Trestní právo procesní. – 2 vydaní podle 
novelizované právní úpravy účinné od 1. 9. 2011. – Praha: Leges, 2011. – C. 653; Кудрявцева А. В., 
Смирнов В. П. Апелляционное производство в уголовном процессе России / А. В. Кудрявцева, 
В. П. Смирнов: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 116.

4 Ухвала Апеляційного суду Чернігівської області від 5 березня 2014 р. – [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37566875

5 Ривлин А. Л. Пересмотр приговоров в СССР / А. Л. Ривлин. – М.: Госюриздат, 1958. – С. 168; 
Ласточкина Р. Н., Москвитина Т. А. Основания к отмене или изменению приговора: Текст лек-
ций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярославль: Изд-во Ярос. гос. ун-та, 1987. – С. 3; Гро-
шевой Ю. М., Пономаренко Л. Г., Хотенец В. М. Кассационный протест прокурора по уголовным 
делам / Ю. М. Грошевой, Л. Г. Пономаренко, В. М. Хотенец. – К.: УМК ВО, 1989. – С. 53; Си-
дорова Н. В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном процессе 
Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Наталия Викторовна Сидорова. – 
Томск, 2005. – С. 182–183; Бардамов Б. Г. Сущность, содержание и значение кассационного про-
изводства в российском уголовном процессе: монография / Б. Г. Бардамов. – М.: Юрлитинформ, 
2013. – С. 101.
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По-третє, під підставами також розуміють відповідні дані спра-
ви, що свідчать про незаконність та необґрунтованість судового рі-
шення6.

По-четверте, підстави для зміни або скасування судових рішень 
розглядаються і як передбачені законодавцем правові ситуації під час 
кримінального провадження, що ймовірно впливають на законність, 
обґрунтованість та справедливість судового рішення і можуть спри-
чинити його скасування або зміну7.

По-п’яте, дане поняття вживається ще й у таких значеннях: як під-
стави для застосування процесуальних санкцій за допущені порушен-
ня матеріального та (або) процесуального закону; як правові презумп-
ції, тобто припущення про те, що судове рішення неправосудне, якщо 
під час кримінального провадження не було щось зроблено або зро-
блено не те, що вимагалось, або не так, як потрібно було; як юридич-
ні факти, що породжують кримінальні процесуальні відносини щодо 
перегляду судових рішень8.

Ґрунтуючись на результатах загальнотеоретичних досліджень 
юридичної техніки9, підстави для зміни або скасування судових 

6 Познанский В. А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском 
уголовном процессе / В. А. Познанский. – Саратов: изд-во Саратов. ун-та, 1978. – С. 68; Глуш-
ков В. С. Изменение приговора в кассационной инстанции: автореф. дисс. на соискание уч. сте-
пени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и процесс; Исправительно-трудовое 
право» / В. С. Глушков. – М., 1978. – С. 14; Кримінальний процесуальний кодекс України. На-
уково-практичний коментар / За заг. ред. проф. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М.Є Шумила. – К.: 
Юстініан, 2012. – С. 852; Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. 
В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – С. 218; Котубей І. Поняття під-
став для скасування або зміни рішення суду першої інстанції / І. Котубей // Підприємництво, 
господарство і право. – 2014. – № 2. – С. 95, 97.

7 Шмелева Е. С. Правовое регулирование апелляционного производства в современном рос-
сийском уголовном судопроизводстве: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Елена Сергеевна 
Шмелева. – Оренбург, 2010. – С. 180.

8 Александров А.С., Ковтун Н. Н. Основания к отмене (изменению) приговора в суде апелляци-
онной инстанции А. С. Александров, Н. Н. Ковтун // Государство и право. – 2001. – № 10. – С. 56.

9 Алексеев С. С. Общая теория права: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. С. Алексеев. – М.: 
Проспект, 2009. – С. 489–490; Дутко А. О. Юридичні конструкції та їх використання в зако-
нотворчій практиці України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 
12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / А. О. Дутко. – 
Львів, 2010. – 20 с.; Зінченко О. В. Юридичні конструкції: класифікація та значення у процесі 
пізнання правових явищ / О. В. Зінченко // Часопис Київського університету права. – 2011. – 
№ 2. – С. 55–58; Бойко Г. І., Шутак І. Д. Поняття юридичної конструкції як засобу структуру-
вання правової інформації / Г. І. Бойко, Шутак І. Д. // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Випуск 3. Т. 1. – С. 9–13. 
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рішень, на наш погляд, можуть розглядатися ще й як юридичні 
конструкції, оскільки вони є узагальненою моделлю однорідних 
правових явищ у сфері кримінального провадження, засвідчують 
логічну побудову кримінального процесуального права, знахо-
дяться у взаємозв’язку з елементами правового регулювання кри-
мінальних процесуальних відносин, забезпечують високий рівень 
організації нормативного матеріалу кримінального процесуального 
законодавства.

Усі вищевикладені підходи є прийнятними, оскільки з різних сто-
рін розкривають правову природу підстав для зміни або скасування 
судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. Водночас 
вони стосуються одного й того ж поняття, по своєму висвітлюючи 
його суть. Навіть погляди на підстави для зміни або скасування судо-
вих рішень як на відповідні дані справи та як на правові ситуації, ви-
значені законом, варті уваги. У першому випадку йдеться про наявну 
у матеріалах кримінального провадження або одержану з інших дже-
рел інформацію, що вказує на існування обставин, які ставлять під 
сумнів правосудність судового рішення. А у другому, – враховуючи 
те, що «правова ситуація являє собою сукупність життєвих умов, які 
характеризуються порушенням (загрозою порушення) нормального 
порядку життєдіяльності людей, внаслідок чого виникає необхідність 
у впорядкуванні цих умов на основі права за допомогою закону»10, 
увага зосереджена на типових конфліктах, виокремлених законодав-
цем під час кримінального провадження, що повинні бути вирішені, 
усунуті судами вищої інстанції.

Різноманітні підходи породжують й чимало синонімів аналізова-
ного поняття. Так, ведучи мову про «підстави для зміни або скасуван-
ня судових рішень», звертається увага на ті процесуальні санкції, що 
наставатимуть у разі визнання судових рішень неправосудними. При 
використанні категорії «апеляційні та касаційні підстави» акцент ро-
биться на судових інстанціях, що здійснюють перевірку законності, 
обґрунтованості та справедливості судових рішень під кутом зору 
встановлених законом критеріїв. Натомість, вживаючи термін «під-
стави для оскарження й перевірки судових рішень», наголошується 
на їх спільності як для оскарження судових рішень учасниками кри-

10 Стовба О. В. Правова ситуація як онтологічна основа правової реальності: автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 «Філософія права» / О. В. Стовба. – 
Харків, 2005. – С. 9.
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мінального провадження та іншими заінтересованими особами, так 
і для перевірки судами вищого рівня, виходячи із структурної побудо-
ви відповідних стадій кримінального процесу.

У зв’язку з цим, заслуговує критичної оцінки позиція про те, що 
необхідно розрізняти такі категорії, як підстави для скасування або 
зміни судових рішень і підстави для оскарження судових рішень11. 
Якщо погодитись з наведеним підходом, то виходить, що суб’єкти 
права на апеляційне та касаційне оскарження користуються одними, 
а суд апеляційної та касаційної інстанції зовсім іншими критеріями 
для перевірки законності, обґрунтованості та справедливості судово-
го рішення, що не відповідає дійсності. Правовий зміст підстав по-
винен бути однаковим. Порушення цієї засади системи оскарження 
й перевірки судових рішень призведе до різного розуміння поняття 
«правосудність».

Так само видається необґрунтованим твердження про те, що 
не всі підстави для оскарження й перевірки судових рішень дозво-
ляють суду вищої інстанції вносити зміни у судове рішення12. Тобто 
кожна з підстав служить або для зміни або для скасування вироку13. 
Аналіз судової практики свідчить про те, що усі апеляційні та ка-
саційні підстави тягнуть не тільки скасування, але й зміну судових 
рішень.

Варто зазначити, що у доктрині, судовій практиці та криміналь-
ному процесуальному законодавстві Республіки Польща також є де-
кілька термінів, що позначають поняття «підстави для оскарження 
й перевірки судових рішень в апеляційному та касаційному поряд-
ку» – закиди (zarzuty), тобто твердження про порушення, допущені 
судом нижчої інстанції, які формулює сторона у скарзі; порушення 
(uchybienia) – закиди, визнані судом вищої інстанції обґрунтованими. 
Констатовані судом вищої інстанції і такі, що тягнуть відповідні пра-
вові наслідки, порушення стають причинами для перегляду (przyczyny 

11 Кашка О. С. Повноваження суду апеляційної інстанції в кримінальному процесі України: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес 
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / О. С. Кашка. – К., 
2014. – С. 12.

12 Глушков В. С. Изменение приговора в кассационной инстанции: автореф. дисс. на соиска-
ние уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и процесс; Исправительно-
трудовое право» / В. С. Глушков. – М., 1978. – С. 14–15.

13 Глушков В. С. Основания к изменению приговора суда в кассационной инстанции / 
В. С. Глушков // Правоведение. – 1975. – № 5. – С. 105, 107.
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odwolawce)14. Коли мова йде про причини для перегляду (przyczyny 
odwolawce), мається на увазі поняття, що виступає у неповторних реа-
ліях даної справи та охоплює недоліки судового рішення in concreto15.

З огляду на вищевикладене, немає нічого дивного в тому, що у на-
уці кримінального процесу досі відсутнє загальноприйняте визначен-
ня підстав для зміни або скасування судових рішень в апеляційному 
та касаційному порядку.

Для формулювання дефініції поняття «підстави для зміни або 
скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку» 
необхідно виділити ознаки, властиві цьому поняттю.

До таких ознак дослідники відносять: обставини, передбачені за-
коном, наявність яких тягне скасування або зміну судового рішення; 
такі обставини з’явились під час досудового розслідування та судо-
вого розгляду; вони вказуються у відповідних документах, що ста-
ли приводом для початку перегляду; наявність даних обставин має 
бути встановлена судом вищого рівня; вказані обставини свідчать 
про порушення, що потягли або могли потягти ухвалення незаконно-
го та необґрунтованого судового рішення; за своїм характером ці не-
доліки полягають у порушенні норм кримінального процесуального 
та кримінального права, а іноді ускладнюють або унеможливлюють 
перевірку правосудності судового рішення вищою судовою інстанці-
єю; суб’єктами таких порушень є дізнавач, слідчий, прокурор та суд 
першої інстанції16.

14  Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. Postępowanie karne. 
Część szczególna / red. Zofia Świda. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. – C. 250; Stanisław 
Waltoś, Piotr Hofmański. Proces karny. Zarys systemu. Wydanie jedenaste / Waltoś Stanisław, 
Hofmański Piotr. – Warszawa: Lexis Nexis, 2013. – C. 526. 

15 Stanisław Zabłocki. Wadliwość prawna orzeczeń jako podstawa kasacji w świetle judykatury Sądu 
Najwyższego – założenia węzłowe wykładu na UW w dniu 3.06. 2011 / Zabłocki Stanisław. – [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.wpia.uw.edu.pl/files//ipk/Wyk%C5%82ad%20
SSN%20Stanis%C5%82aw%20Zab%C5%82ocki%2003.06.2011.doc

16 Темушкин О. Основания отмены или изменения приговоров в кассационном и надзорном 
производстве / О. Темушкин // Советская юстиция. – 1976. – № 19. – С. 7; Ширшов М., Мото-
виловкер Я. Сущность кассационных оснований к отмене приговора / М. Ширшов, Я. Мото-
виловкер // Советская юстиция. – 1981. – № 10. – С. 10; Богословская Л. А. Основания к отме-
не или изменению приговоров. Учебное пособие / Л. А. Богословская. – Харьков: Юрид. ин-т, 
1981. – С. 27; Ласточкина Р. Н., Москвитина Т. А. Основания к отмене или изменению приго-
вора: Текст лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярославль: Изд-во Ярос. гос. ун-та, 
1987. – С. 4–9; Александров А. С., Ковтун Н. Н. Основания к отмене (изменению) приговора 
в суде апелляционной инстанции А. С. Александров, Н. Н. Ковтун // Государство и право. – 
2001. – № 10. – С. 55–56; Лагодина Е. И. Основания отмены и изменения судебных решений 
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Деякі дослідники цілком обґрунтовано вважають вищенаведений 
перелік ознак неповним, оскільки у ньому не враховано ситуації на-
явності апеляційних та касаційних підстав за відсутності порушень 
з боку суду. Як приклад, наводиться скасування рішення, ухвалено-
го в порядку цивільного судочинства про встановлення батьківства, 
на якому ґрунтується обвинувальний вирок про засудження особи 
за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей17. Така пропо-
зиція одержала підтримку й іншими авторами18. Тобто йдеться про 
обставини, які виникли та були виявлені після ухвалення судового рі-
шення, але до розгляду кримінального провадження вищою судовою 
інстанцією, і не свідчать про недоліки попереднього кримінального 
провадження (наприклад, смерть обвинуваченого після подання ним 
апеляційної скарги, але до початку апеляційного розгляду; введення 
в дію нового закону, який усуває караність діяння або пом’якшує по-
карання).

З огляду на це, навряд чи можна погодитись з категоричним твер-
дженням Н. О. Соловйової та Н. Т. Трішиної, що до усіх, передбачених 
законом апеляційних підстав можна застосувати та є традиційним тер-
мін «судова помилка» як у питаннях факту, так і у питаннях права19.

Підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляцій-
ному та касаційному порядку включають два елементи – правовий 
та фактичний. Перший з них передбачає законодавчу регламентацію 
тих обставин, що тягнуть чи можуть потягти зміну або скасування 
судового рішення. Другий елемент передбачає існування таких об-
ставин. Тому аналізоване поняття необхідно розкривати через термін 
по уголовным делам: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Елена Ивановна Лагодина. – Крас-
нодар, 2004. – С. 92–93; Волощенко А. В. Основания отмены или изменения судебных решений 
по уголовным делам в порядке надзора: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Алексей Викторо-
вич Волощенко. – Саранск, 2008. – С. 54–55; Демурчев Г. Г. Основания отмены или изменения 
решений суда по уголовным делам, вступивших в законную силу: дисс. … канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Георгий Геннадиевич Демурчев. – Краснодар, 2010. – С. 64; Котубей І. Поняття під-
став для скасування або зміни рішення суду першої інстанції / І. Котубей // Підприємництво, 
господарство і право. – 2014. – № 2. – С. 95. 

17 Тавровский Б. М. Конкуренция уголовно-процессуальных норм при рассмотрении дел 
в кассационной инстанции / Б. М. Тавровский // Правоведение. – 1979. – № 5. – С. 76; Шир-
шов М., Мотовиловкер Я. Сущность кассационных оснований к отмене приговора / М. Шир-
шов, Я. Мотовиловкер // Советская юстиция. – 1981. – № 10. – С. 10.

18 Ласточкина Р.Н., Москвитина Т. А. Основания к отмене или изменению приговора: Текст 
лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярославль: Изд-во Ярос. гос. ун-та, 1987. – С. 8–9.

19 Соловьева Н.А., Тришина Н. Т. Юридико-фактическая проверка приговора в апелляционном 
производстве: монография / Н. А. Соловьева, Н. Т. Тришина. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 113.
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«обставини». За джерелом закріплення такі обставини відображені 
у кримінальному процесуальному законі.

Обставини, що свідчать про незаконність, необґрунтованість 
та несправедливість ухваленого судового рішення можуть з’явитись 
у будь-якій стадії кримінального провадження, починаючи з досудо-
вого розслідування та закінчуючи виконанням судових рішень. Звідси 
видається неповним підхід, за якого про такі обставини ведуть мову, 
крім досудового розслідування, тільки у центральній стадії кримі-
нального провадження – судового розгляду. Адже порушення кримі-
нального процесуального закону, неправильне застосування кримі-
нально-правових норм можливі й під час підготовчого провадження, 
контрольних стадій, виконання судового рішення.

Не може, на наш погляд, вважатися ознакою підстав для зміни або 
скасування судових рішень положення про те, що вони вказуються 
у відповідних документах, які стали приводом для початку апеля-
ційного та касаційного провадження. Дане положення не розкриває 
особливостей правової природи підстав, а служить вимогою, що ста-
виться до змісту апеляційних та касаційних скарг, надаючи їм аргу-
ментованості, визначаючи спрямування діяльності судів вищого рівня 
щодо перевірки судового рішення.

Так само навряд чи виправдано вважати ознакою апеляційних 
та касаційних підстав твердження про те, що їх наявність має бути 
встановлена судами вищої інстанції. Підстави для зміни або скасу-
вання судових рішень є об’єктивними, тобто існують незалежно від 
їх виявлення учасниками судового провадження або іншими заінтер-
есованими особами та встановлення судами апеляційної та касацій-
ної інстанцій. Адже не всі порушення виправляються в апеляційному 
та касаційному порядку. Певна їх кількість залишається латентною. 
Суди апеляційної та касаційної інстанції також припускаються поми-
лок. В інших випадках виявлені обставини, що становлять ту чи іншу 
підставу для зміни або скасування судових рішень, взагалі можуть 
не відображатися в судових рішеннях в силу дії положень про недо-
пустимість погіршення становища обвинуваченого (засудженого, ви-
правданого) в апеляційному та касаційному порядку.

Серед ознак підстав для зміни або скасування судових рішень ви-
діляють й те, що вони свідчать про порушення, які спричинили чи мо-
гли спричинити ухвалення незаконного та необґрунтованого судового 
рішення. Наявність такої ознаки пояснюється тим, що далеко не кожне 
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порушення, допущене під час кримінального провадження, свідчить 
про неправосудність судового рішення або ставить під сумнів його 
законність, обґрунтованість та справедливість. Вимагається наявність 
причинового зв’язку між таким порушенням та змістом судового рі-
шення. Так, у разі виявлення порушень, охоплених кримінально-пра-
вовими підставами, не потрібно доводити їхній вплив на ухвалення 
правосудного судового рішення, оскільки вони випливають з самого 
його змісту. Натомість кримінальні процесуальні підстави вимагають 
не тільки аргументації наявності порушень процесуальної форми, але 
й обґрунтування того, що вони вплинули або могли вплинути на за-
конність, обґрунтованість та справедливість судового рішення.

До ознак апеляційних та касаційних підстав належить й положен-
ня, згідно з яким недоліки судової діяльності за своїм характером по-
лягають у порушенні норм кримінального та кримінального проце-
суального права. Формулювання даної ознаки зумовлено, по-перше, 
тим, що під час кримінального провадження здійснюється застосу-
вання кримінально-правових норм. У процесі такої діяльності не ви-
ключені правозастосовні помилки матеріально-правового характеру. 
По-друге, й у сфері самого кримінального провадження можливі різ-
ного роду порушення, пов’язані з невиконанням визначених у кримі-
нальному процесуальному законі вимог, вчиненням процесуальних 
дій або ухваленням процесуальних рішень всупереч встановленим 
заборонам і т. п.

Ще однією ознакою підстав для оскарження й перевірки судових 
рішень, яку виокремлюють дослідники, є положення про те, що об-
ставини, охоплені цими підставами, можуть ускладнювати або уне-
можливлювати перевірку правосудності судового рішення вищою 
судовою інстанцією (наприклад, відсутність журналу судового за-
сідання; відсутність на технічному носієві інформації, на якому за-
фіксоване судове провадження, показань окремих осіб, допитаних під 
час судового розгляду). Проте наведене положення стосується не усіх 
підстав, а тільки кримінальних процесуальних. Звідси воно позбавле-
не системного характеру та не може розглядатися як ознака апеляцій-
них та касаційних підстав.

Останньою ознакою підстав для зміни або скасування судових 
рішень, яку виділяють у процесуальній теорії, є те, що суб’єктами 
охоплюваних ними порушень визнаються дізнавач, слідчий, проку-
рор та суд першої інстанції. Таке твердження вимагає корекції з огля-
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ду на чинне кримінальне процесуальне законодавство України. Так, 
КПК України не передбачає такого суб’єкта кримінального прова-
дження як дізнавач. Досудове розслідування кримінальних проступ-
ків у формі дізнання здійснюється слідчими. У зв’язку з ліквідацією 
інституту повернення кримінальних справ на додаткове розслідуван-
ня суб’єктами порушень, визначених апеляційними та касаційними 
підставами, також не можуть бути слідчий та прокурор. Уся процесу-
альна відповідальність за недоліки, допущені під час досудового роз-
слідування, що не були виявлені та усунуті під час підготовчого про-
вадження та судового розгляду, покладається на суд першої інстанції. 
Однак відповідальність за судові рішення, ухвалені під час досудо-
вого провадження, несуть слідчі судді. Крім того, ведучи мову про 
касаційні підстави, необхідно констатувати, що суб’єктами, до яких 
застосовуватимуться процесуальні санкції у разі встановлення цих 
підстав, є також суди апеляційної інстанції.

Тож підстави для зміни або скасування судових рішень в апеля-
ційному та касаційному порядку характеризуються такими ознака-
ми: 1) це обставини, передбачені у кримінальному процесуальному 
законі, які свідчать про порушення, допущені під час кримінального 
провадження; 2) такі порушення є наслідком рішень, дій або бездіяль-
ності слідчого судді, суду та полягають у недотриманні кримінально-
го процесуального закону та помилковому застосуванні або незасто-
суванні закону України про кримінальну відповідальність; 3) вказані 
обставини тягнуть або можуть потягти ухвалення незаконного, необ-
ґрунтованого та несправедливого судового рішення; 4) це обставини, 
які виникли та були виявлені після ухвалення судового рішення, але 
до розгляду кримінального провадження вищою судовою інстанцією, 
і не свідчать про недоліки попереднього кримінального провадження.

Виходячи з вищевикладених ознак, можна запропонувати таке 
визначення підстав для оскарження й перевірки судових рішень 
в апеляційному та касаційному порядку – це система передбачених 
у кримінальному процесуальному законі обставин, які свідчать про 
порушення, допущені під час кримінального провадження слідчим 
суддею, судом, та полягають у недотриманні кримінального процесу-
ального закону та помилковому застосуванні або незастосуванні за-
кону України про кримінальну відповідальність, тягнуть чи можуть 
потягти ухвалення незаконного, необґрунтованого та несправедливо-
го судового рішення, а також обставини, що виникли та були виявле-
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ні після ухвалення судового рішення, але до розгляду кримінального 
провадження вищою судовою інстанцією, і не свідчать про недоліки 
попереднього кримінального провадження.

Роль підстав для зміни або скасування судових рішень багато-
гранна20. Однак деякі дослідники явно перебільшують їх значення. 
Так, на погляд О. С. Александрова та М. М. Ковтуна, від норматив-
ного закріплення підстав для скасування чи зміни судових рішень за-
лежить правова ідеологія апеляційного та касаційного провадження, 
їх процедура, об’єкт та обсяг перевірки, процесуальні права учасни-
ків судового провадження та повноваження вищої судової інстанції, 
ефективність у досягненні мети правосуддя та виконанні завдань кри-
мінального провадження, а також наступний розвиток і вдосконален-
ня даних етапів кримінальної процесуальної діяльності21.

Пов’язувати лише з одним інститутом кримінального процесуаль-
ного права вирішення такого роду фундаментальних питань контр-
ольних стадій кримінального провадження навряд чи конструктивно. 
Вид правової системи держави, модель кримінального проваджен-
ня, його завдання та засади, ефективність досудового розслідуван-
ня, роль, що відводиться суду в доказуванні, здійснення судочинства 
за участю суду присяжних, кількісні та якісні показники відправлення 
правосуддя у кримінальному провадженні, обсяг використання аль-
тернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів, 
можливість провадження in absentia, стан дотримання прав і свобод 
людини, рівень економічного розвитку держави, – ось ті чинники, що 

20 Гродзинский М. М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном про-
цессе / М. М. Гродзинский. – М.: Госюриздат, 1953. – С. 102; Мухин И. И. Кассационное обжало-
вание, опротестование и пересмотр приговоров / И. И. Мухин. – М.: Госюриздат, 1956. – С. 113; 
Куцова Э. Ф. Советская кассация как гарантия законности в правосудии / Э. Ф. Куцова. – М.: 
Госюриздат, 1957. – С. 122–124; Елизаров Н. П. Основания к отмене судебных решений в касса-
ционном и надзорном порядке в советском гражданском процессе: автореф. дисс. на соискание 
уч. степени канд. юрид. наук: 12.712 «Гражданское право и гражданський процесс» / Саратов, 
1970. – С. 8; Морщакова Т. Г. Квалификация процессуальных правонарушений и основания 
отмены (изменения) приговоров / Т. Г. Морщакова // Советское государство и право. – 1985. – 
№ 12. – С. 56–57; Морщакова Т. Г., Петрухин И. Л. Оценка качества судебного разбирательства 
(по уголовным делам) / Т. Г. Морщакова, И. Л. Петрухин; отв. ред. О. П. Темушкин. – М.: На-
ука, 1987. – С. 71–73; Волощенко А. В. Основания отмены или изменения судебных решений 
по уголовным делам в порядке надзора: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Алексей Викторо-
вич Волощенко. – Саранск, 2008. – С. 69–72; Dariusz Świecki. Apelacja w postępowaniu karnym / 
Świecki Dariusz. – Warszawa: Lexis Nexis, 2011. – С. 142.

21 Александров А.С., Ковтун Н. Н. Основания к отмене (изменению) приговора в суде апелляци-
онной инстанции А. С. Александров, Н. Н. Ковтун // Государство и право. – 2001. – № 10. – С. 56.
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справді здатні визначати ідеологію апеляційного та касаційного про-
вадження.

На наш погляд, значення формулювання на законодавчому рівні 
як системи, так і змісту конкретних підстав для скасування чи зміни 
судових рішень в апеляційному та касаційному порядку доцільно роз-
глядати у площинах правового регулювання і правозастосування.

У першому аспекті значення підстав полягає в тому, що:
а) вони становлять собою самостійний кримінальний процесуаль-

ний інститут охоронного характеру, який включає узагальнені типо-
ві порушення регулятивних норм. При цьому у підставах враховані 
особливості кримінальних процесуальних правопорушень, їх вплив 
на вид правовідновлювальної санкції;

б) наявність системи підстав, з одного боку, є гарантією захисту 
порушених прав, свобод та законних інтересів учасників судового 
провадження, інших заінтересованих осіб, а з іншого – запобігає не-
законному та необґрунтованому скасуванню або зміні правосудних 
судових рішень.

У правозастосовному аспекті запровадження підстав для зміни або 
скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку:

а) дозволяє визначити напрям та зміст апеляційної та касаційної 
перевірки судового рішення. Саме під кутом зору підстав для зміни чи 
скасування судових рішень досліджуються матеріали кримінальних 
проваджень, нові докази. У зв’язку з цим, діяльність суб’єктів апеля-
ційного та касаційного провадження спрямована й на встановлення 
наявності чи відсутності підстав для зміни або скасування судових 
рішень, оскільки це єдиний шлях для перевірки їх правосудності;

б) забезпечує законність ухвалюваних вищими судовими інстанці-
ями рішень, адже унеможливлює суб’єктивізм при вирішенні питання 
про наявність правопорушень, що тягнуть відповідні правові наслідки;

в) сприяє повноті й точності юридичної оцінки судової діяльності 
та її результатів, оскільки саме завдяки підставам можливо встанови-
ти обсяг, види та характер допущених правопорушень;

г) гарантує оптимальний та ефективний вибір процесуальних засобів 
усунення виявлених недоліків здійсненого кримінального провадження, 
а також сприяє попередженню подібних недоліків у майбутньому;

д) є умовою правильного застосування правових норм у кримі-
нальному провадженні, а також формування єдиної апеляційної та ка-
саційної практики.
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ГЛАВА 2.  
МОДЕЛІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДСТАВ ДЛЯ 
ЗМІНИ... АБО СКАСУВАННЯ СУДОВИХ 

РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ

При здійсненні моделювання апеляційних та касаційних під-
став, як юридичних конструкцій, необхідно дотримуватись 

щонайменше двох вимог. Перша вимога полягає у визначенні узго-
дженої та взаємозв’язаної сукупності критеріїв для перевірки пра-
восудності судових рішень, що охоплюють усі порушення, можливі 
у кримінальному провадженні. Друга вимога стосується змісту ви-
кладу таких критеріїв, які повинні бути чіткими, зрозумілими, без 
внутрішніх суперечностей, мати самостійний характер, відповідати 
місцю та призначенню у заданій системі.

Залежно від повного або часткового врахування названих вимог 
й утворюється відповідна модель регламентації апеляційних та каса-
ційних підстав. Існують три основні моделі регламентації підстав для 
перевірки судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.

Перша модель розкриває суть підстав через вичерпний перелік тих по-
рушень, які безумовно повинні тягти скасування чи зміну судових рішень.

Згідно з другою моделлю у кримінальному процесуальному законі на-
водиться лише найменування або загальний опис підстав для перевірки 
судових рішень, без конкретизації його відповідними випадками їх прояву.

Варто зауважити, що чимало КПК держав континентальної Єв-
ропи взагалі не містять положень, що визначають підстави для апе-
ляційного розгляду кримінальної справи. У доктрині це пояснюється 
тим, що такими підставами можуть бути будь-які обставини, що тяг-
нуть зміну або скасування судового рішення22.

22 Dariusz Świecki. Apelacja w postępowaniu karnym / Świecki Dariusz. – Warszawa: Lexis Nexis, 
2011. – С. 141; Paolo Tonini. Manuale di procedura penale. – Quindicesima edizione / Tonini Paolo. – 
Milano: Giuffrè Editore, 2014. – C. 902. 
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Названі моделі іноді називають французькою (назва зумовлена за-
провадженням цієї моделі вперше у КПК Франції 1808 р.) та німець-
кою (назва походить від використання даної моделі партикулярним 
кримінальним процесуальним законодавством деяких німецьких зе-
мель до прийняття КПК єдиної Німеччини 1877 р.) відповідно23. Од-
нак на даний момент таке їх найменування є дуже умовним, не відпо-
відає дійсності, оскільки з об’єктивних причин не враховує сучасне 
кримінальне процесуальне законодавство цих держав.

Так, у чинному КПК ФРН дається як загальний опис підстав для 
ревізійного оскарження (§ 337), так і чітко визначений перелік абсо-
лютних ревізійних підстав (§ 338)24. Подібним чином сформульовані 
касаційні підстави й у КПК Франції (art. 591–593)25.

Як стверджували ще дореволюційні юристи, повний і точний пе-
релік в законі всіх порушень, що допускаються у справі, неможливий, 
а загальний, тобто неповний і неточний, може призвести до розвитку 
формалізму та надати можливість приховати процесуальною формою 
будь-яку неправду26.

Вказаних недоліків позбавлена змішана модель регламентації апе-
ляційних та касаційних підстав, оскільки поєднує в собі позитиви пер-
ших двох моделей. Її суть полягає в тому, що законодавець визначає 
окремі порушення закону такими, що безумовно тягнуть скасування 
судового рішення, водночас надаючи суду вищої інстанції право у ви-
падку виявлення інших порушень визнати їх істотними і застосувати 
процесуальні санкції у вигляді скасування чи зміни такого рішення. 
Дана модель закріплена у КПК України.

Всебічне і глибоке дослідження суті, місця та ролі інституту під-
став для скасування або зміни судового рішень неможливе без про-
ведення класифікації підстав.

У теоретичному плані класифікація апеляційних та касаційних 
підстав сприяє систематизації накопичених про підстави для оскар-

23 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Часть II: Судопроизводство / 
В. К. Случевский; под ред. В. А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2008. – С. 438; Фойницкий И. Я. Курс 
уголовного судопроизводства. Том II. / И. Я. Фойницкий. – СПб: Альфа, 1996. – С. 551.

24 Strafprozessordnung: StPO. – 48 Auflage. – München: Beck-texte im dtv, 2012. – С. 134.
25 Code de procédure pénale. – Journaux Officiels, 2013. – С. 223.
26 Духовский М. В. Уголовный процесс. Курс лекций, читанный в 1892–1893 годах, 

составленный по запискам слушателя С. А. Вержболовича / М. В. Духовский – М., 1893. – 
С. 255–256; Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Часть II: Судопроизвод-
ство / В. К. Случевский; под ред. В. А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2008. – С. 439.
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ження й перевірки судових рішень знань, дозволяє глибше та ґрун-
товніше вивчити усю систему підстав як цілісне утворення, окремі 
елементи цього комплексу, місце відповідного елемента у ньому 
та зв’язки між підставами. Практичне значення такої класифікації по-
лягає в тому, що вона забезпечує правильне застосування норм дано-
го інституту, сприяє точній кримінальній процесуальній кваліфікації 
порушень закону, усуває двозначність та неоднозначність у їх трак-
туванні, служить орієнтиром при оцінці якості проведеного кримі-
нального провадження, дозволяє виявити, виправити та попередити 
порушення закону.

У польській доктрині кримінального процесу розмежовують умов-
ні та безумовні підстави для зміни або скасування судових рішень. 
Умовними підставами (względne przyczyny odwoławcze) вважаються 
такі порушення, які можуть спричинити скасування або зміну оскар-
женого рішення тільки за умови, що таке порушення могло мати вплив 
на його зміст, тобто коли існує зв’язок між змістом судового рішен-
ня і цим порушенням. Такі підстави беруться до уваги судом вищо-
го рівня лише у разі зазначення їх у апеляційній чи касаційній скарзі. 
Безумовними підставами (bezwzględne przyczyny odwoławcze) є такі по-
рушення, які визнаються настільки істотними, що без встановлення 
їх впливу на зміст судового рішення (без визначення чи такий вплив 
взагалі міг бути) завжди тягнуть його скасування. Суди вищої інстанції 
зобов’язані встановлювати наявність таких підстав ex officio27.

Умовні підстави для оскарження й перевірки судових рішень, сво-
єю чергою, поділяються на: а) порушення приписів матеріального 
(кримінального) права; б) порушення приписів кримінального про-
цесуального права, якщо вони могли мати вплив на зміст судового 
рішення; в) помилки у встановленні фактичних обставин, що покла-
дені в основу судового рішення, якщо вони могли мати вплив на зміст 
даного рішення; г) явна невідповідність покарання або неправильне 
застосування чи незастосування заходу безпеки або іншого заходу28.

27  Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. Postępowanie karne. 
Część szczególna / red. Zofia Świda. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. – C. 250–262; 
Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman. Polskie postępowanie karne. Wydanie 8 / Grzegorczyk Tomasz, 
Tylman Janusz. – Warszawa: Lexis Nexis Polska, 2011. – C. 866–867, 871–872; Stanisław Waltoś, 
Piotr Hofmański. Proces karny. Zarys systemu. Wydanie jedenaste / Waltoś Stanisław, Hofmański 
Piotr. – Warszawa: Lexis Nexis, 2013. – C. 526–529.

28 Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w 
sprawach o wykroczenia, Kodeks karny wykonawczy. – Bielsko-Biała: OD.NOWA, 2014. – C. 375.
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Підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляцій-
ному порядку словацькі науковці поділяють на фактичні (skutkové 
dôvody), правові (právne dôvody) та процесуальні (procesné dôvody). 
Перші охоплюють порушення, пов’язані із встановленням фактичних 
обставин справи, другі – неправильним застосуванням норм кримі-
нального права, треті – недотриманням положень кримінального про-
цесуального закону29.

Аналогічна класифікація дається й чеськими процесуалістами30.
У науці австрійського кримінального процесу касаційні підстави 

прийнято поділяти на формальні та матеріально-правові, касаційні під-
стави для перевірки рішень суду шефенів та рішень суду присяжних. 
Формальні касаційні підстави, своєю чергою, поділяються на відносні 
та абсолютні, а також на ті, що можна використовувати за умови попе-
реднього заперечення оскаржуваного порушення, та ті, що можна ви-
користовувати незалежно від заперечення оскаржуваного порушення.

Формальними касаційними підставами (formelle Nichtigkeitsgründe) 
вважаються порушення, що полягають у недотриманні процесуаль-
них норм, які мають значення для ухвалення судового рішення (для 
прикладу, непідсудність даної справи суду; не всі судді брали участь 
у слуханні справи; обвинувачений під час судового розгляду не був 
представлений захисником). Матеріально-правові касаційні підстави 
(materielle Nichtigkeitsgründe) охоплюють випадки неправильного за-
стосування норм кримінального права до встановлених судом першої 
інстанції обставин (наприклад, діяння, внаслідок неправильного тлу-
мачення закону кваліфікувалося на основі закону, якого не слід було 
застосовувати; суд вийшов за межі своїх повноважень при призначен-
ні покарання)31.

Відносні касаційні підстави (relative Nichtigkeitsgründe) одержали 
таку назву тому, що незважаючи на наявність порушення, допущено-
го судом, касаційна скарга залишиться без задоволення, якщо таке по-
рушення допущене на користь обвинуваченого. Тобто процесуальні 
санкції застосовуються лише у разі заподіяння шкоди обвинувачено-

29 Jaroslav Ivor a kolektív. Trestné právo procesné. – 2 vydanie. – Bratislava: Iura Edition, 2010. – 
С. 717–718; Josef Čentéš a kolektív. Trestné právo procesné. – 2 vydanie. – Šamorín: Heuréka, 2012. – 
С. 622–624.

30 Jiři Jelínek a kolektív. Trestné právo procesné. – 2 vydanie. – Praha: Leges, 2011. – C. 599–600.
31 Gerhard Hager, Heinz Meller, Christa Hetlinger, Markus Brandstetter. Nightigkeitsbeschwerde 

und Berufung. – Wien: MANZ, 2010. – C. 18–19; Hans Valentine Schroll, Ernst Schillhammer. 
Rechtsmittel in Strafsachen. – Wien: MANZ, 2012. – С. 13.
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му (для прикладу, якщо, незважаючи на заперечення касатора, раніше 
скасований акт досудового розслідування був оголошений під час су-
дового розгляду судом першої інстанції). При цьому обвинувачений 
не повинен доводити причиновий зв’язок між вчиненим порушенням 
та негативними для нього наслідками. Абсолютними касаційними 
підставами (absolute Nichtigkeitsgründe) вважаються особливо істот-
ні порушення, які не пов’язані з можливими правовими наслідками 
їх встановлення як для сторони захисту, так обвинувачення (зокре-
ма, якщо суддя, якому було заявлено відвід, брав участь в судовому 
розгляді; якщо суд прийняв неправильне рішення про свою предмет-
ну підсудність; якщо суд у вироку вийшов за рамки обвинувачення). 
За наявності таких підстав касатор звільнений від обов’язку доводити 
їх істотність32.

Підстави, що можна використовувати за умови попереднього запе-
речення оскаржуваного порушення (rügepflichtige Nichtigkeitsgründe). 
Їх застосування залежить від своєчасного заперечення проти по-
рушення, допущеного судом під час судового розгляду (наприклад, 
не вирішення судом під час судового розгляду клопотання скаржника; 
помилкове надання присяжним можливості зробити у вердикті ви-
правлення). Підстави, що можна використовувати незалежно від попе-
реднього заперечення оскаржуваного порушення (night rügepflichtige 
Nichtigkeitsgründe). Дані підстави можна застосовувати незалежно 
від здійсненого заперечення проти порушення, допущеного під час 
судового розгляду (зокрема, якщо обвинувачений впродовж судового 
розгляду не був представлений захисником, хоча це передбачено за-
коном; якщо суд у вироку не вирішив питання про обвинувачення, 
інкриміноване особі).

Що стосується касаційних підстав для перевірки рішень суду ше-
фенів та рішень суду присяжних, то ні за кількістю, ні за змістом такі 
підстави майже не відрізняються між собою33.

Кримінальне процесуальне законодавство та доктрина кримі-
нального процесу ФРН розмежовують відносні та абсолютні реві-
зійні підстави. Наявність відносних ревізійних підстав (relativen 
Revisionsgründe) оцінюється за власною ініціативою скаржника 

32 Gerhard Hager, Heinz Meller, Christa Hetlinger, Markus Brandstetter. Nightigkeitsbeschwerde 
und Berufung. – Wien: MANZ, 2010. – C. 18; Hans Valentine Schroll, Ernst Schillhammer. 
Rechtsmittel in Strafsachen. – Wien: MANZ, 2012. – С. 16–17.

33 Strafprozessordnung (StPO). – 21 Auflage. – Wien: MANZ, 2012. – С. 338–341, 388–391.
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та суду вищого рівня. При цьому вимагається встановлення причи-
нового зв’язку між виявленим порушенням та ухваленням неправо-
судного судового рішення. Причиновий зв’язок існує, якщо, за умови 
правильного застосування закону, суд ухвалив би інше рішення. Такі 
підстави не завжди тягнуть скасування судового рішення. Натомість, 
абсолютні ревізійні підстави (absoluten Revisionsgründe) визначені 
в законі та обов’язково тягнуть скасування судового рішення. В їх 
основу покладене неспростовне припущення про наявність причино-
вого зв’язку між вчиненим порушенням та ухваленим судовим рішен-
ням. У разі встановлення таких підстав вважається, що держава втра-
чає окремі ознаки, що дозволяють характеризувати її як правову34.

На підставі вивчення як вітчизняного, так і зарубіжного кримі-
нального процесуального законодавства, аналізу наукових джерел ви-
дається можливим класифікувати підстави для зміни або скасування 
судових рішень в апеляційному та касаційному порядку за декількома 
критеріями.

За характером порушення, що покладене в основу підстав, доціль-
но розрізняти:

а) фактичні підстави (error facti) – неповнота судового розгляду 
та невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обста-
винам кримінального провадження;

б) процесуальні підстави (error in procedendo) – істотне порушен-
ня вимог кримінального процесуального закону;

в) кримінально-правові підстави – неправильне застосування за-
кону України про кримінальну відповідальність (error iuris) і невід-
повідність призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального 
правопорушення та особі обвинуваченого (error poena).

За функціями у правовому регулюванні норм, що лежать в основі 
підстав, останні поділяються на:

а) кримінально-правові (неправильне застосування закону Укра-
їни про кримінальну відповідальність, невідповідність призначеного 
покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та осо-
бі обвинуваченого);

б) кримінальні процесуальні (неповнота судового розгляду, невід-
повідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам 

34 Klaus Detter. Revision im Strafverfahren. – 1 Auflage. – München: Carl Heymanns Verlag, 2011. – 
С. 52, 78–79; Hans Dahs, Bernd Müssig. Die Revision im Strafprozess. – 8 Auflage. – München: 
C.H. BECK, 2012. – С. 33–35; Matthias Weidmann, Fabian Scherf. Die Revision im Strafrecht. – 2 
Auflage. – München: Nomos, 2012. – С. 52, 77.
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кримінального провадження, істотне порушення вимог кримінально-
го процесуального закону).

Кримінальні процесуальні підстави, своєю чергою, залежно від 
наявності або відсутності порушень, пов’язаних з предметом, меж-
ами та процесом доказування поділяються на:

а) фактичні процесуальні (неповнота судового розгляду, невідпо-
відність висновків суду фактичним обставинам кримінального про-
вадження);

б) формальні процесуальні (істотне порушення вимог криміналь-
ного процесуального закону).

Навряд чи можна погодитись з думкою Я. О. Мотовіловкера, що 
порушення, які спричинили неналежне встановлення фактичної сто-
рони справи, утворюють три самостійні касаційні підстави35. Істотне 
порушення вимог кримінального процесуального закону, як випливає 
з проведеної класифікації підстав для зміни або скасування судових 
рішень, належить до формальних, а не до фактичних підстав для пе-
ревірки судових рішень.

Залежно від порушення приписів закону України про кримінальну 
відповідальність, що встановлюють правила призначення покарання, 
кримінально-правові підстави можуть вказувати на:

а) порушення формалізованих, абсолютно визначених загальних 
і спеціальних правил призначення покарання – неправильне застосу-
вання закону України про кримінальну відповідальність;

б) порушення неформалізованих, відносно визначених окремих 
загальних правил призначення покарання – невідповідність призна-
ченого покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення 
та особі обвинуваченого.

За імперативним чи диспозитивним характером припису про ви-
знання відповідних порушень істотними, можна виділити:

а) умовні (відносні) підстави, які охоплюють порушення, що тяг-
нуть скасування судового рішення тільки тоді, коли вони будуть ви-
знані істотними судом вищої інстанції з урахуванням обставин кримі-
нального провадження (неповнота судового розгляду, невідповідність 
висновків суду першої інстанції фактичним обставинам криміналь-
ного провадження, істотне порушення вимог кримінального процесу-
ального закону /ч.1 ст. 412 КПК України/, неправильне застосування 

35 Мотовиловкер Я. Неправильное установление фактической стороны дела как кассацион-
ное основание / Я. Мотовиловкер // Советская юстиция. – 1967. – № 2. – С. 9.
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закону України про кримінальну відповідальність /пп.1–3 ст. 413 КПК 
України/, невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості 
кримінального правопорушення та особі обвинуваченого).

б) безумовні (абсолютні) підстави, які охоплюють порушення, що 
незалежно від обставин кримінального провадження законодавцем 
визнаються істотними, тобто такими, що у будь-якому випадку завжди 
впливають на правосудність судового рішення (неправильне застосу-
вання закону України про кримінальну відповідальність /п.4 ст. 413 
КПК України/, істотне порушення вимог кримінального процесуаль-
ного закону /ч.2 ст. 412 КПК України/).

За видами процесуальних санкцій, що підлягають застосуванню 
у разі встановлення відповідних підстав, останні поділяються на:

а) ті, що тягнуть лише скасування судових рішень (істотне пору-
шення вимог кримінального процесуального закону /ч.2 ст. 413 КПК 
України/);

б) ті, що тягнуть як скасування, так і зміну судових рішень (не-
повнота судового розгляду, невідповідність висновків суду першої ін-
станції фактичним обставинам кримінального провадження, істотне 
порушення вимог кримінального процесуального закону /ч.1 ст. 413 
КПК України/, неправильне застосування закону України про кри-
мінальну відповідальність, невідповідність призначеного покарання 
ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвину-
ваченого).

За формою оскарження й перевірки судових рішень, в якій вони 
застосовуються:

а) апеляційні (неповнота судового розгляду, невідповідність ви-
сновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального 
провадження, істотне порушення вимог кримінального процесуально-
го закону, неправильне застосування закону України про кримінальну 
відповідальність, невідповідність призначеного покарання ступеню 
тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого);

б) касаційні (істотне порушення вимог кримінального процесу-
ального закону, неправильне застосування закону України про кри-
мінальну відповідальність, невідповідність призначеного покарання 
ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвину-
ваченого).
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ГЛАВА 3.  
ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЇ

Важливим засобом виконання завдань кримінального прова-
дження є дотримання процесуальної форми. З цією метою 

суб’єкти кримінального провадження, наділені у ньому владними 
повноваженнями, дають оцінку як попереднім процесуальним діям, 
бездіяльності та рішенням, так і можливій майбутній поведінці учас-
ників кримінальних процесуальних відносин. Така оцінка робиться 
зазвичай після визначення дотримання відповідним суб’єктом кри-
мінальних процесуальних відносин встановлених кримінальним 
процесуальним законом приписів у конкретному кримінальному 
провадженні. Однак при вирішенні питання про, для прикладу, засто-
сування запобіжного заходу дається прогностична оцінка ймовірної 
поведінки підозрюваного чи обвинуваченого. При цьому норми КПК 
України виступають у ролі еталону, взірця можливої чи необхідної 
процесуальної дії та рішення.

Окрім норм, що детально регламентують порядок та умови здій-
снення кримінального провадження, кримінальний процесуальний 
закон закріплює й норми, які визначають конкретні групи порушень 
процесуальної форми, за наявності яких процесуальна дія, безді-
яльність не може вважатися правомірною, а процесуальне рішен-
ня – законним, обґрунтованим та справедливим (зокрема, ст. 87, п. 1 
ч. 1 ст. 303, ст. 409 КПК України). У межах таких груп спеціально за-
проваджені й підвиди порушень закону (для прикладу, ст.ст. 410–414 
КПК України). Крім того, КПК України сформулював й окремі склади 
правопорушень, що застосовуються до конкретних суб’єктів кримі-
нального провадження (зокрема, скасування прокурором незаконних 
та необґрунтованих постанов слідчих). Насамкінець, у кримінально-
му процесуальному законодавстві передбачені й такі склади кримі-
нальних процесуальних правопорушень, зміст яких безпосередньо 
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законодавцем не регламентується, але правозастосувачеві надається 
можливість самостійно оцінити вчинену дію або прийняте рішення 
та визнати наявність правопорушення (наприклад, пп. 2–8 ч. 1 ст. 303 
КПК України).

Такий законодавчий підхід не є випадковим, він відображає необ-
хідність у виокремленні для потреб кримінального процесуального 
права внутрішньогалузевих норм охоронного характеру. Основною 
такою потребою є застосування уповноваженими державними ор-
ганами та службовими особами процесуальних санкцій (штрафних, 
правовідновлювальних, недійсності) за різноманітні порушення при-
писів закону (невиконання суб’єктами кримінального провадження 
процесуальних обов’язків, порушення правил підсудності та підслід-
ності, неповідомлення належним чином про час та місце судового за-
сідання тощо) під час кримінального провадження. Зокрема йдеться 
про застосування заходів кримінального процесуального примусу 
до учасників кримінального провадження (для прикладу, зміна запо-
біжного заходу на більш суворий, звернення застави у дохід держави, 
видалення із зали судового засідання, обмеження участі законного 
представника неповнолітнього у проведенні окремих процесуальних 
дій або усунення його від участі в кримінальному провадженні), зміну 
або скасування процесуальних рішень у разі виявлення ознак тієї чи 
іншої підстави для їх оскарження й перевірки (ст.ст. 409, 438, 459 
КПК України), визнання недопустимими доказів, отриманих внаслі-
док істотного порушення прав і свобод людини (ст. 87 КПК України).

Передумовою застосування кримінальних процесуальних санк-
цій є встановлення складу процесуального правопорушення – об’єкта, 
об’єктивної сторони, суб’єкта та суб’єктивної сторони. Дана вимога з по-
зиції теорії права означає наявність такого етапу правозастосовної діяль-
ності як правова кваліфікація, тобто юридична оцінка фактичних обста-
вин шляхом віднесення конкретного випадку до відповідної норми права.

З огляду на викладене, процесуалісти цілком обґрунтовано запро-
понували використати положення теоретичних основ правової квалі-
фікації у кримінальному судочинстві. Йдеться про те, щоб віднести 
конкретне порушення правової норми, яка застосовувалась судом 
у кримінальному провадженні, до певної групи порушень, передба-
чених кримінальним процесуальним законом, та застосувати з метою 
виправлення і попередження такого порушення ті норми права, що 
регламентують даний випадок. У такий спосіб кримінальна процесу-
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альна кваліфікація становить собою умову застосування процесуаль-
них санкцій у виді скасування чи зміни процесуальних рішень або 
визнання процесуальних дій (бездіяльності) неправомірними36.

Такий підхід узгоджується із загальноприйнятою в теорії права 
позицією про розгляд реалізації норми публічного права у широкому 
значенні: не тільки в аспекті застосування диспозиції, але й реалізації 
санкції правової норми.

Як елемент застосування кримінальних процесуальних норм, ви-
користання поняття «кримінальна процесуальна кваліфікація» в судо-
вій практиці спрямовувало б слідчих суддів та суди різних інстанцій 
на правильне тлумачення правових норм (як порушених, так і тих, що 
передбачають застосування процесуальних санкцій за конкретні види 
порушень), допомагало б їм неупереджено оцінити наявність кримі-
нальних процесуальних правопорушень. Своєю чергою, це вимага-
ло б від них уважнішого ставлення не тільки до застосовуваних ними 
правових норм, але й до тих норм, що передбачають різні види від-
ступлень від вимог закону37.

Кримінальна процесуальна кваліфікація, на думку дослідників, 
може сприяти удосконаленню форм статистичної оцінки судової ді-
яльності, а також запровадженню нових підходів до ділової оцінки 
суддівських кадрів на підставі виявлення зв’язку конкретних пору-
шень з найважливішими для діяльності професійного судді психічни-
ми властивостями особистості. У теоретичному аспекті використан-
ня даного поняття дозволить розмежувати елементи та удосконалити 
систему підстав для зміни або скасування судових рішень38.

Необхідність чіткої диференціації підстав для перегляду судових 
рішень, точного їх розмежування важлива як для того, щоб мати чітке 
уявлення про те, за якими підставами допускається зміна і скасуван-
ня судового рішення, а за якими – тільки його скасування, так і для 
того, щоб сама зміна чи скасування судового рішення проводились 
саме за тією підставою, яка передбачає даний вид виявленого пору-
шення. Злите застосування підстав там, де це невиправдано, робить 

36 Морщакова Т. Г. Квалификация процессуальных правонарушений и основания отмены (из-
менения) приговоров / Т. Г. Морщакова // Советское государство и право. – 1985. – № 12. – С. 57; 
Морщакова Т. Г., Петрухин И. Л. Оценка качества судебного разбирательства (по уголовным де-
лам) / Т. Г. Морщакова, И. Л. Петрухин; отв. ред. О. П. Темушкин. – М.: Наука, 1987. – С. 73–74.

37 Морщакова Т.Г., Петрухин И. Л. Оценка качества судебного разбирательства (по уголовным 
делам) / Т. Г. Морщакова, И. Л. Петрухин; отв. ред. О. П. Темушкин. – М.: Наука, 1987. – С. 78.

38 Там само. – С. 81.
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неможливим або значно ускладнює, а нерідко й спотворює врахуван-
ня та оцінку наявних порушень під час кримінального провадження39.

Кваліфікація підстав для зміни або скасування судових рішень 
у точній відповідності з ст. 410–414 КПК України також сприяє фор-
муванню судової практики в руслі однакового розуміння та правиль-
ного застосування процесуального і матеріального закону.

Враховуючи загальнотеоретичні розробки питань правової ква-
ліфікації40, фундаментальні дослідження проблем кваліфікації, про-
ведені в рамках доктрини кримінального права41, у розвиток вище-
наведених підходів, сформульованих у науці кримінального процесу, 
не претендуючи на повноту та вичерпність, запропонуємо такі вихідні 
положення, що стосуються кримінальної процесуальної кваліфікації.

Кримінальну процесуальну кваліфікацію можна розглядати 
у кількох контекстних значеннях: як діяльність щодо юридичної оцін-

39 Тыричев И. В. Односторонность и неполнота дознания, предварительного или судебного 
следствия как кассационное основание / И. В. Тыричев // Актуальные вопросы развития и совер-
шенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокурорском надзоре. 
Сборник научных трудов. – М.: ВЮЗИ, 1981. – С. 119.

40 Бабай А. Н. Юридическая квалификация правового поведения личности: автореф. дисс. 
на соискание научн. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история государства 
и права; История политических и правовых учений» / А. Н. Бабай. – М.,1985. – 24 с.; Чвяле-
ва Е. В. Теоретические проблемы юридической квалификации: понятие, структура, роль в пра-
вовом регулировании: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. юрид. наук: спец. 
12.00.01 «Теория и история государства и права; История политических и правовых учений» / 
Е. В. Чвялева. – Свердловск, 1986. – 17 с.; Коробов А. П. Правовая квалификация: основы, по-
нятие, значение, этапы: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. юрид. наук: 12.00.01 
«Теория и история права и государства; История правовых учений» /А. П. Коробов. – Саратов, 
2005. – 22 с.; Шапченко С. Д. Юридична кваліфікація як соціально-правове явище та деякі її за-
гальнотеоретичні аспекти / С. Д. Шапченко // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – 
№ 1. – С. 135–138; Власенко В. Н. Логические основания юридической квалификации: автореф. 
дисс. на соискание научн. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история права 
и государства; история учений о праве и государстве» / В. Н. Власенко. – М., 2011. – 25 с.

41 Татарухин С. А. Квалификация преступлений в следственной и судебной практике / 
С. А. Тарарухин. – К.: Юринком, 1995. – 208 с.; Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации 
преступлений / В. Н. Кудрявцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – 304 с.; На-
вроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – 
К.: Атіка, 1999. – 464 с.; Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика 
/ Л. Д. Гаухман. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – 316 с.; Коржанський М. Й. Кваліфікація 
злочинів: навч. посіб. / М. Й. Коржанський. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.; Ан-
друшко П. Кваліфікація злочинів: поняття та види / П. Андрушко // Вісник прокуратури. – 2003. 
– № 12. – С. 48–55; Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений: учеб. 
пособие / Под ред. А. И. Рарога. – М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2008. – 176 с.; Навроць-
кий В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / / В. О. Навроцький. – 2-ге 
вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.
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ки вчиненої дії, бездіяльності або прийнятого рішення з точки зору за-
кріплених у нормі права ознак складу кримінального процесуального 
правопорушення; як результат такої діяльності, що полягає в закрі-
пленні у процесуальному рішенні висновку про наявність чи відсут-
ність ознак складу кримінального процесуального правопорушення; 
як логічний процес встановлення складу кримінального процесуаль-
ного правопорушення у процесуальному рішенні, дії, бездіяльності 
суб’єкта кримінальних процесуальних відносин; як мислений процес 
у виді вирішення психологічного завдання щодо відшукання норми 
кримінального процесуального права, яка підлягає застосуванню.

Кримінальною процесуальною кваліфікацією, на наш погляд, є 
встановлення та юридичне закріплення відповідності ознак вчиненої 
дії, бездіяльності або прийнятого рішення ознакам складу криміналь-
ного процесуального правопорушення, передбаченого нормою права.

При цьому кримінальне процесуальне правопорушення як ширше 
за змістом поняття охоплює як правозастосовні помилки, так і зловживан-
ня кримінальними процесуальними правами. Суб’єктами кримінального 
процесуального правопорушення є не лише учасники кримінального про-
вадження, які мають та обстоюють власний інтерес, захищають і пред-
ставляють інтереси інших осіб або виконують допоміжну роль, але й дер-
жавні органи і службові особи, які ведуть кримінальне провадження.

Об’єктом кримінальної процесуальної кваліфікації, як видається, є 
рішення, дії та бездіяльність суб’єктів кримінального провадження, що 
підлягають кримінальній процесуальній оцінці. Розглядаючи об’єкт 
кримінальної процесуальної кваліфікації крізь призму підстав для змі-
ни чи скасування судових рішень, можна стверджувати, що ним є рі-
шення, дії та бездіяльність слідчих суддів і судів відповідного рівня.

Суб’єктами кримінальної процесуальної кваліфікації виступають 
не лише державні органи і службові особи, наділені у кримінально-
му провадженні владними повноваженнями, але й інші його учасни-
ки. За правовим значенням діяльність перших тягне правові наслідки 
у виді застосування процесуальних санкцій, а діяльність других таких 
наслідків не тягне. Так, у стадіях апеляційного, касаційного проваджен-
ня суб’єктами кримінальної процесуальної кваліфікації є суб’єкти права 
на апеляційне і касаційне оскарження, а також суд апеляційної та каса-
ційної інстанції. При чому здійснення кримінальної процесуальної ква-
ліфікації для обох груп суб’єктів є обов’язковим. Перші повинні це зро-
бити на виконання вимог п. 4 ч. 2 ст. 396, п. 4 ч. 2 ст. 427 КПК України 
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про зазначення того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість 
судового рішення, а другі – в силу положень ч. 3 ст. 419, ч. 3 ст. 442 КПК 
України щодо необхідності вказівки в ухвалі вищої судової інстанції, які 
статті закону порушено та в чому саме полягають ці порушення.

Змістом кримінальної процесуальної кваліфікації є оцінка рі-
шень, дій та бездіяльності суб’єктів кримінального провадження під 
кутом зору кримінального процесуального закону як кримінального 
процесуального правопорушення або правомірної діяльності. У ста-
діях кримінального провадження норми кримінального процесуаль-
ного закону охоронного характеру не тільки конкретизуються, але й 
об’єднуються у відповідні групи. Зокрема це характерно для апеля-
ційного та касаційного провадження, в яких такі норми згруповані 
у підставах для скасування або зміни судового рішення в апеляційно-
му та касаційному порядку (ст.ст. 409, 438 КПК України).

Підстава кримінальної процесуальної кваліфікації двоєдина – 
юридична і фактична. Юридичною підставою кримінальної проце-
суальної кваліфікації є норма кримінального процесуального закону. 
Фактичною підставою кримінальної процесуальної кваліфікації варто 
визнати кримінальне процесуальне правопорушення. Для прикладу, 
якщо всупереч п. 2 ч. 3 ст. 374 КПК України у мотивувальній час-
тині обвинувального вироку не зазначені докази на підтверджен-
ня встановлених судом обставин (диспозиція норми), то згідно п. 1 
ч. 1 ст. 411 КПК України висновки суду не підтверджуються доказами, 
дослідженими під час судового засідання, в результаті чого вирок під-
лягає скасуванню (санкція норми).

Будучи складовим елементом процесу правозастосування, кримі-
нальна процесуальна кваліфікація, має власні етапи. До них, на нашу 
думку, можна віднести: 1) встановлення фактичних обставин, що харак-
теризують кримінальне процесуальне правопорушення; 2) висунення 
кваліфікаційних версій, що відповідають фактичним обставинам, тобто 
виявлення суміжних складів кримінальних процесуальних правопору-
шень; 3) розмежування суміжних складів кримінальних процесуальних 
правопорушень та вибір конкретної норми кримінального процесуаль-
ного закону, якою кваліфікується процесуальне правопорушення.

Як процес, що відбувається у часі, кримінальна процесуальна ква-
ліфікація, підпорядкована певним основоположним ідеям, якими по-
винен керуватися суб’єкт кваліфікації, тобто принципам. Принципи 
кримінальної процесуальної кваліфікації можна визначити як основні 
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ідеї, якими керуються суб’єкти кваліфікації при встановленні відпо-
відності фактичних ознак кримінального процесуального правопо-
рушення ознакам складу кримінального процесуального правопору-
шення, в результаті чого визначається, яке правопорушення вчинене 
та за якою нормою КПК України передбачене.

До принципів кримінальної процесуальної кваліфікації доцільно 
віднести законність, істинність, точність та повноту.

Законність кримінальної процесуальної кваліфікації означає, що рі-
шення, дія чи бездіяльність не можуть бути кваліфіковані як кримінальне 
процесуальне правопорушення, якщо обов’язок чи заборона їх прийняття, 
вчинення не передбачені кримінальним процесуальним законодавством. 
Так, не вважається істотним порушенням вимог кримінального проце-
суального закону присутність у залі судового засідання осіб, молодших 
шістнадцяти років, якщо вони не є учасниками судового розгляду.

Істинність кримінальної процесуальної кваліфікації передбачає 
здійснення такої діяльності на підставі всебічного, повного та неупе-
редженого аналізу матеріалів кримінального провадження. Наприклад, 
в ухвалі суду апеляційної інстанції належить навести як встановлені 
судом першої інстанції обставини, так і обставини, з’ясовані апеля-
ційним судом з посиланням на докази (п.2 ч. 1 ст. 419 КПК України).

Точність кримінальної процесуальної кваліфікації виражається 
у конкретності кримінальної процесуальної оцінки правопорушення, 
тобто кваліфікації за тією нормою кримінального процесуального за-
кону, яка найвичерпніше передбачає його ознаки. Зокрема, призначен-
ня покарання хоч і в межах санкції статті (частини статті) Особливої 
частини КК України, але без урахування чи за неповного врахування 
відомостей про особу обвинуваченого, ступеня тяжкості вчинено-
го ним злочину, обставин, що обтяжують та пом’якшують покаран-
ня, належить кваліфікувати не за ст. 413 КПК України (неправиль-
не застосування закону України про кримінальну відповідальність), 
а за ст. 414 КПК України (невідповідність призначеного покарання 
ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвину-
ваченого), яка по суті є частковим проявом першої підстави. У наве-
деному прикладі простежується конкуренція загальної та спеціальної 
норми кримінального процесуального права.

Повнота кримінальної процесуальної кваліфікації встановлює, що 
оцінці підлягає як окремо взяте кримінальне процесуальне правопо-
рушення, так й усі вчинені кримінальні процесуальні правопорушен-
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ня. Кримінальні процесуальні правопорушення повинні бути кваліфі-
ковані за усіма нормами КПК України, якими вони передбачені. Для 
прикладу, не проведення експертизи за клопотанням сторони захисту 
з підстави, передбаченої ч. 2 ст. 242 КПК України, належить, на наш 
погляд, кваліфікувати не тільки за п. 1 ст. 410 КПК України, але й 
за ч. 1 ст. 412 КПК України. У даному прикладі, одним кримінальним 
процесуальним правопорушенням (бездіяльністю) охоплюються два 
склади (підстави), тобто має місце ідеальна сукупність.

Вказані принципи забезпечують дотримання засад кримінально-
го провадження, правильне застосування заходів кримінального про-
цесуального примусу і кримінальних процесуальних санкцій, додер-
жання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 
провадження, а також забезпечують правильність кваліфікації. Кри-
мінальна процесуальна кваліфікація вважається правильною доти, 
доки не буде доведено протилежне.

Поряд з принципами правової кваліфікації в юридичній літературі 
прийнято виокремлювати і правила кваліфікації42. Правила криміналь-
ної процесуальної кваліфікації можна визначити як положення, що 
визначають алгоритм дій суб’єкта кваліфікації за встановлених фак-
тичних обставин для вибору конкретної норми кримінального про-
цесуального закону, що підлягає застосуванню. Такі правила, будучи 
зв’язуючою ланкою між правовими нормами та фактичними обстави-
нами, визначають як належить застосовувати кримінальний процесу-
альний закон, що сприяє реалізації принципу точності кримінальної 
процесуальної кваліфікації. Для правозастосування у рамках кримі-
нального провадження важливе значення мають кваліфікація множин-
ності кримінальних процесуальних правопорушень, подолання кон-
куренції кримінальних процесуальних норм при кваліфікації, а також 
розмежування складів кримінальних процесуальних правопорушень.

Розгляд вихідних положень кримінальної процесуальної ква-
ліфікації був би неповним без проведення її класифікації. Беручи 
до уваги дослідження, здійснені у рамках науки кримінального права, 

42 Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика / Л. Д. Гаухман. – М.: 
АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – С. 266–308; Корнеева А. В. Теоретические основы квалифи-
кации преступлений: учеб. пособие / Под ред. А. И. Рарога. – М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 
2008. – С. 23–26; Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / / 
В. О. Навроцький. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – С. 100–410; Власенко В. Н. Логичес-
кие основания юридической квалификации: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. 
юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и го-
сударстве» / В. Н. Власенко. – М., 2011. – С. 22.
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більшість класифікаційних критеріїв та видів кваліфікації можна ви-
користати і для потреб кримінального процесу.

Так, за суб’єктами здійснення, кримінальну процесуальну кваліфі-
кацію можна поділити на: а) офіційну – здійснюється державними ор-
ганами і службовими особами, які ведуть кримінальне провадження. 
Лише вона має правові наслідки. У контрольних стадіях кримінально-
го провадження дається судами вищої інстанції; б) неофіційну – здій-
снюється учасниками кримінального провадження, дослідниками, 
правозахисниками, суб’єктами суспільних відносин. Даний вид ква-
ліфікації має рекомендаційний характер, хоча й може закріплюватися 
у процесуальних документах, зокрема в апеляційних та касаційних 
скаргах, надаючи істотну допомогу суб’єктам офіційної кваліфікації.

За результатами здійснення кримінальна процесуальна кваліфіка-
ція буває: а) позитивною – кваліфікація, в результаті якої встановлено 
факт вчинення кримінального процесуального правопорушення (на-
приклад, ухвалення вироку судом апеляційної інстанції); б) негатив-
ною – кваліфікація, в результаті якої не встановлено факту вчинення 
кримінального процесуального правопорушення (наприклад, ухвала 
касаційної інстанції про залишення судового рішення без зміни, а ка-
саційної скарги без задоволення);

За точністю визначення ознак кримінального процесуального пра-
вопорушення варто розрізняти: а) правильну кримінальну процесу-
альну кваліфікацію – за якої ознаки кримінального процесуального 
правопорушення повністю співпадають з ознаками складу право-
порушення, передбаченого нормами КПК України (за такої ситуації 
в резолютивній частині ухвал апеляційної та касаційної інстанцій 
вказується про задоволення апеляційних чи касаційних скарг); б) не-
правильну кримінальну процесуальну кваліфікацію – за якої ознаки 
кримінального процесуального правопорушення не повністю співпа-
дають з ознаками складу правопорушення, передбаченого нормами 
КПК України (у цьому разі в резолютивній частині ухвал апеляцій-
ної та касаційної інстанцій вказується на часткове задоволення апе-
ляційних чи касаційних скарг). Остання, своєю чергою, буває недо-
статньою (ознаки кримінального процесуального правопорушення 
не одержують повного відображення у нормі кримінального процесу-
ального закону, що застосовується) та надмірною (ознаки криміналь-
ного процесуального одержують зайве втілення у нормах криміналь-
ного процесуального закону, що застосовуються).
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ГЛАВА 4.  
СИСТЕМА ПІДСТАВ ДЛЯ ЗМІНИ 
АБО СКАСУВАННЯ СУДОВИХ 
РІШЕНЬ... В АПЕЛЯЦІЙНОМУ 

ТА КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ

Підстави для зміни або скасування судових рішень, як свід-
чить історія вітчизняного кримінального процесуального за-

конодавства, розвивалися та уточнювалися у зв’язку з поступальним 
рухом науки кримінального процесу та потребами правозастосовної 
діяльності.

Кримінальний процесуальний закон (чч. 1, 2 ст. 409 КПК Укра-
їни) до переліку підстав для скасування чи зміни судових рішень 
в апеляційному порядку включає: неповноту судового розгляду, не-
відповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам 
кримінального провадження, істотне порушення вимог кримінально-
го процесуального закону, неправильне застосування закону України 
про кримінальну відповідальність, невідповідність призначеного по-
карання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі 
обвинуваченого. Відповідно до ч. 1 ст. 438 КПК України три останні 
підстави використовуються для оскарження й перевірки судових рі-
шень у касаційному порядку.

Тож система апеляційних підстав відрізняється від системи каса-
ційних підстав за обсягом, що пояснюється завданнями, які покладені 
на відповідну стадію кримінального провадження, а також повнова-
женнями суду вищої інстанції, спрямованими на їх виконання.

Особливістю системи підстав для скасування чи зміни судових рі-
шень в апеляційному та касаційному порядку є наведення їх переліку 
у логічній послідовності. Не випадково першими у цьому переліку за-
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кріплені фактичні процесуальні підстави, що відображають порушен-
ня, пов’язані із збиранням, дослідженням (неповнота судового роз-
гляду) та оцінкою (невідповідність висновків суду першої інстанції 
фактичним обставинам кримінального провадження) доказів, потім 
зафіксована формальна процесуальна підстава, що охоплює інші по-
рушення під час процесу доказування, та усі випадки недотримання 
процесуальної форми, не пов’язані з таким різновидом кримінальної 
процесуальної діяльності (істотне порушення вимог кримінального 
процесуального закону), а, насамкінець, зазначені підстави, пов’язані 
з помилковим застосуванням положень кримінального законодавства 
України (неправильне застосування закону України про кримінальну 
відповідальність, невідповідність призначеного покарання ступеню 
тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого). 
Таке розташування підстав визначає й відповідний алгоритм дій апе-
ляційної та касаційної інстанцій щодо перевірки законності, обґрун-
тованості та справедливості судових рішень.

У процесуальній літературі неодноразово висувались пропозиції 
щодо розширення законодавчо встановленої системи підстав для ска-
сування або зміни судових рішень.

Так, В. С. Глушков обґрунтовував необхідність запровадження та-
кої підстави як «інші порушення закону та неправильна оцінка окре-
мих фактів»43. Вона повинна охоплювати усі інші порушення, що 
мають місце в практичній діяльності, за наявності яких доводиться 
вносити ті чи інші зміни до вироку. До таких порушень, зокрема нале-
жать: зміна вироку, пов’язана з виключенням з нього окремих фактів 
та епізодів внаслідок неправильної їх оцінки судом або інкримінуван-
ня обвинуваченому з грубим порушенням кримінального процесу-
ального закону; зміна вироку у зв’язку з неправильним приєднанням 
не відбутого покарання; виключення з вироку додаткового покарання; 
зменшення суми завданої шкоди; зміна вироку в частині речових до-
казів, процесуальних витрат44.

Однак доповнення системи підстав для зміни або скасування судо-
вих рішень такою додатковою «підставою» є неприйнятним, оскільки 

43 Глушков В. С. Изменение приговора в кассационной инстанции: автореф. дисс. на соиска-
ние уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и процесс; Исправительно-
трудовое право» / В. С. Глушков. – М., 1978. – С. 15.

44 Глушков В. С. Основания к изменению приговора суда в кассационной инстанции / 
В. С. Глушков // Правоведение. – 1975. – № 5. – С. 108–109.
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у неї відсутня самостійна правова природа – для встановлення харак-
теру допущеного порушення доводиться вдаватися до аналізу змісту 
елементів діючої системи підстав.

На думку ж І. Є. Берегового, законодавчий перелік підстав для 
зміни або скасування судових рішень необхідно доповнити ще й та-
кими двома підставами: а) прийняття нового закону, що пом’якшує 
або усуває кримінальну відповідальність; б) неправильне вирішення 
у вироку цивільного позову або відшкодування матеріальної шкоди, 
завданої злочином45.

Утім і наведена пропозиція навряд чи є виправданою, оскільки ці 
«нові підстави» є нічим іншим як частковим проявом неправильного 
застосування закону України про кримінальну відповідальність у пер-
шому випадку та істотного порушення вимог кримінального процесу-
ального закону у другому.

Так само неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм 
міжнародних договорів України за результатами розгляду апеляційної 
скарги на ухвалу слідчого судді про видачу особи (екстрадицію) чи про 
відмову в цьому (ч.7 ст. 591 КПК України) є різновидом істотного пору-
шення кримінального процесуального закону та неправильного застосу-
вання закону України про кримінальну відповідальність.

Підлягає критичній оцінці пропозиція Д. О. Захарова розширити 
перелік підстав для зміни або скасування судових рішень в апеляцій-
ному порядку шляхом доповнення його «невідповідністю прийнятого 
рішення доцільності провадження по конкретній справі»46.

Елементи системи підстав для зміни або скасування судових рі-
шень в апеляційному та касаційному порядку обумовлені внутріш-
німи властивостями судового рішення. Проте із запропонованого по-
ложення не зрозуміло, в чому саме полягає невідповідність судового 
рішення вимогам законності, обґрунтованості та справедливості. Крім 
того, доцільність кримінального провадження визначається не право-
застосовним органом, а законодавцем. Таке формулювання не тільки 
суперечить вільній оцінці доказів за своїм внутрішнім переконанням, 

45 Береговой И. Е. Пределы полномочий вышестоящих судов по изменению приговора: ав-
тореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; 
Судоустройство; Прокурорский надзор; Криминалистика» / И. Е. Береговой. – М., 1981. – С. 10, 
19–20.

46 Захаров Д. О. Правова природа та система рішень апеляційного суду у кримінальному су-
дочинстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Криміналь-
ний процес та криміналістика; судова експертиза» / Д. О. Захаров. – Харків, 2006. – С. 5, 14.
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але є настільки невизначеним, що при бажанні можна змінити чи ска-
сувати будь-яке рішення суду першої інстанції.

Навряд чи можна погодитись з позицією О. В. Сапіна позбавити 
касаційну інстанцію повноваження вносити зміни до судового рішен-
ня у зв’язку з невідповідністю призначеного покарання ступеню тяж-
кості кримінального правопорушення та особі засудженого. Мотиви, 
які наводить автор для аргументації даного положення, – аналізова-
на підстава не може застосовуватися без розгляду матеріалів кримі-
нального провадження та доказів, покладених в основу рішення суду, 
вона суперечить правовій природі касаційного провадження, в якому 
перевіряється виняткового питання дотримання вимог матеріального 
та процесуального закону під час кримінального провадження, при-
зводить до значного завантаження касаційної інстанції, не є достат-
ньо обґрунтованими та суперечать положенням КПК України47.

По-перше, метод, який використовує касаційний суд для пере-
вірки судових рішень – дослідження матеріалів кримінального про-
вадження, цілком достатній для застосування касаційною інстанцією 
норм ст. 414 КПК України. Для цього, власне, матеріали кримінального 
провадження й витребовуються суддею-доповідачем (п.2 ч. 1 ст. 430 
КПК України). Без них судове рішення перевірити неможливо.

По-друге, невідповідність призначеного покарання ступеню 
тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого 
(ст. 414 КПК України) належить до кримінально-правових підстав для 
зміни або скасування судових рішень, а тому повністю узгоджується 
з таким завданням касаційного суду як здійснення судового контролю 
за діяльністю судів першої та апеляційної інстанції з формально-юри-
дичного боку – дотримання норм закону України про кримінальну 
відповідальність і норм кримінального процесуального законодавства 
України.

Насамкінець, що стосується надмірної завантаженості касаційної 
інстанції, то КПК України у чч. 1 та 2 ст. 424 й так містить положення 
про обмеження судових рішень, що можуть бути перевірені в касацій-
ному порядку.

Не видається переконливим твердження Я. О. Мотовіловкера, що 
всі підстави співвідносяться одна з одною не як частини до цілого, 

47 Сапін О. В. Прокурор у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень: автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та кримі-
налістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / О. В. Сапін. – К., 2012. – С. 4, 8.
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а як взаємовиключні частини одного цілого48.
Ми схиляємось до протилежної точки зору, згідно з якою, вста-

новлені законом підстави для скасування чи зміни судових рішень 
в апеляційному та касаційному порядку, утворюють систему, в якій 
кожна підстава, будучи самостійною, має власний зміст, знаходиться 
у взаємозв’язку з іншими підставами. У цій системі суть та значення 
кожної підстави визначається не тільки її змістом, але й функціону-
ванням усієї системи, де порушення тієї чи іншої норми закону тягне 
інші порушення та відображається на виконанні завдань криміналь-
ного провадження загалом49. Відносна самостійність підстав полягає 
в тому, що кожна з них при перевірці судового рішення виконує тільки 
властиву їй пізнавальну функцію50.

Такий взаємозв’язок простежується на прикладі неповноти судово-
го розгляду та невідповідності висновків суду першої інстанції фактич-
ним обставинам кримінального провадження, коли остання є наслідком 
неповноти дослідження обставин кримінального провадження. Іде-
альна сукупність підстав характерна і для істотного порушення вимог 
кримінального процесуального закону та неповноти судового розгляду 
у випадках непроведення експертизи, коли цього вимагає закон.

§ 1. НЕПОВНОТА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Кримінальний процесуальний закон зобов’язує прокурора, ке-
рівника органу досудового розслідування і слідчого всебічно, 

повно та неупереджено дослідити обставини кримінального прова-
дження (ч.2 ст. 9 КПК України), від суду вимагає створення умов для 
реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання проце-
суальних обов’язків (ч.6 ст. 22 КПК України), а в певних випадках 
надає йому можливість й з власної ініціативи провести процесуальні 
дії, спрямовані на з’ясування обставин, що мають значення для кри-
мінального провадження з метою ухвалення правосудного судово-

48 Мотовиловкер Я. Неправильное установление фактической стороны дела как кассацион-
ное основание / Я. Мотовиловкер // Советская юстиция. – 1967. – № 2. – С. 9.

49 Ривлин А. Л. Пересмотр приговоров в СССР / А. Л. Ривлин. – М.: Госюриздат, 1958. – 
С. 171; Богословская Л. А. Основания к отмене или изменению приговоров. Учебное пособие / 
Л. А. Богословская. – Харьков: Юрид. ин-т, 1981. – С. 23, 27.

50 Хотенец В. М. Сущность кассационных определений в советском уголовном судопроиз-
водстве: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный 
процесс и криминалистика; судебная экспертиза» / В. М. Хотенец. – Харьков, 1978. – С. 9.
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го рішення (ч.1 ст. 134, ч. 4 ст. 225, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 351, чч.13, 
14 ст. 352, чч.1, 4 ст. 356, ч. 1 ст. 358, ст. 360, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 365 
КПК України). Окрім цього, КПК України забезпечує сторонам рівні 
права на збирання та подання до суду речей, документів, інших дока-
зів (ч.2 ст. 22). Невиконання таких законодавчих вимог, недодержання 
цих та інших прав сторін кримінального провадження у процесі до-
казування спричиняє порушення кримінального процесуального за-
кону, що мають бути виявлені й усунуті судом апеляційної інстанції.

З огляду на це, однією з підстав для перевірки судових рі-
шень в апеляційному порядку є неповнота судового розгляду (п.1 
ч. 1 ст. 409, ст. 410 КПК України). Дана підстава не є новою для вітчиз-
няного кримінального процесуального законодавства. У п. 3 ст. 348 
КПК УРСР 1927 р. однією з підстав для зміни або скасування вироку 
визнавався випадок, «якщо залишились нез’ясованими такі обстави-
ни, вияснення яких могло б внести істотну зміну в висновки, які зро-
бив суд у вироку»51.

На відміну від ст. 368 КПК України 1960 р. зміст ст. 410 КПК 
України 2012 р. зазнав істотних змін.

По-перше, об’єктом перевірки під кутом зору такої підстави є 
лише судова діяльність. Помилки, допущені у стадії досудового роз-
слідування, не можуть становити склад кримінального процесуаль-
ного порушення, передбаченого ст. 410 КПК України. Насамперед, 
це пояснюється ліквідацією інституту повернення кримінальної спра-
ви на додаткове розслідування. Під час судового розгляду суд наділе-
ний достатніми повноваженнями щодо перевірки та збирання доказів 
як за клопотанням сторін, так і з власної ініціативи. Зокрема, перед-
бачений ч. 3 ст. 333 КПК України інститут судових доручень надає 
можливість суду першої інстанції встановити та перевірити будь-які 
обставини, що мають істотне значення для кримінального проваджен-
ня та не можуть бути з’ясовані в судовому порядку. Звідси процесу-
альна відповідальність за можливі прогалини в доказовому матеріалі 
покладається на суд, слідчого суддю.

По-друге, законодавець відтепер веде мову тільки про неповно-
ту судового розгляду, усунувши термін «однобічність судового роз-
гляду». Як відомо, повнота дослідження обставин вимагає правильне 

51 Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. Офіціальний текст зі змінами і доповненнями 
на 1 лютого 1940 р. – К.: Юридичне видавництво Народного комісаріату юстиції Союзу РСР, 
1940. – С. 115.
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і цілковите визначення обставин, що підлягають доказуванню, зби-
рання, перевірку та оцінку всієї сукупності доказів, які стосуються 
даного кримінального провадження. Відсутність доказів хоча б щодо 
однієї з обставин або їх необхідної кількості для встановлення такої 
обставини з достатньою глибиною свідчить про неповноту. Не випад-
ково ч. 1 ст. 321 КПК України приписує головуючому спрямовува-
ти судовий розгляд на забезпечення з’ясування всіх обставин кримі-
нального провадження. Натомість всебічність дослідження обставин 
кримінального провадження включає висунення і ретельну перевірку 
всіх реально можливих версій щодо вчиненого кримінального право-
порушення, виявлення обставин, що свідчать як проти, так і на ко-
ристь обвинуваченого, а також відсутність обвинувального та виправ-
дувального ухилу під час кримінального провадження.

На думку законодавця, під час судового розгляду можливе лише 
необґрунтоване звуження меж доказування, що приводить до недо-
статності доказів та сумнівів у достовірності висновків суду, однак 
поверхнева, формальна перевірка усіх можливих версій чи надмір-
не захоплення судом однією з них мати місце не може. Проте саме 
у змагальному процесі забезпечується всебічне дослідження кожної 
обставини кримінального провадження, того чи іншого доказу, що 
підтверджує або спростовує наявність такої обставини з позиції об-
винувачення та захисту, дає можливість суду не упустити нічого, що 
викриває чи виправдовує обвинуваченого, обтяжує або пом’якшує 
його покарання. Тому така законодавча позиція видається помилковою 
як огляду на можливу необґрунтовану відмову суду в задоволенні кло-
потань сторони захисту про витребування певних доказів або недослі-
дження тих чи інших доказів з приводу події, що відбулась, керуючись 
при цьому винятково версією сторони обвинувачення, так і з огляду 
на тісний діалектичний взаємозв’язок всебічності та повноти.

Наведені аргументи підтверджуються матеріалами судової практи-
ки. Так, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ 
Апеляційного суду Івано-Франківської області за результатами перевір-
ки вироку Надвірнянського районного суду від 18 грудня 2013 р. у сво-
їй ухвалі зазначила: «Як вбачається з матеріалів кримінального про-
вадження захисником ОСОБА_4 на обстоювання його правової позиції 
в інтересах обвинуваченого перед судом першої інстанції для спросту-
вання обставин пред’явленого ОСОБА_5 обвинувачення неодноразо-
во заявлялись клопотання про виклик для допиту в судовому засіданні 
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свідків ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, 
ОСОБА_14, про вилучення з “Торгового дому”, розташованого по вул. 
16 липня, 225а у селищі Делятин, Надвірнянського району, системно-
го блоку відеореєструючого обладнання для відновлення відеозапису 
подій за 22.04.2013 року, про призначення ряду експертиз, про необ-
хідність виконання ухвали слідчого судді Надвірнянського районно-
го суду від 02.07.2013 року про тимчасовий доступ до інформації, що 
знаходиться у оператора мобільного зв’язку ПрАТ “Київстар”, що у м. 
Львові щодо вхідних і вихідних дзвінків потерпілого ОСОБА_7 у пері-
од часу з 00 год. до 07год 45 хв. 22.04.2013 року, так як згідно протоколу 
огляду місця події від 10.05.2013 року при огляді мобільного телефону 
потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 22.04.2013 року о 00 год. 10 хв. 
та 00 год. 14 хв. з вказаного телефону здійснено вихідні дзвінки та отри-
мано об 00 год. 25 хв. вхідний дзвінок. Однак вказані клопотання захис-
ника судом першої інстанції були невмотивовано відхилені, натомість 
клопотання прокурора про допит свідків обвинувачення та досліджен-
ня доказів на підтвердження пред’явленого ОСОБА_5 обвинувачення 
задоволені у повному обсязі»52.

Свого часу у вітчизняній доктрині кримінального процесу зали-
шалось дискусійним питання, чи є однобічність, неповнота єдиним 
критерієм для перевірки правосудності судових рішень, чи це два різні 
критерії. Якщо звернутись до чинного тоді закону, то слід констатува-
ти, що законодавець не проводив такої відмінності, вказуючи на єди-
ну за своїм характером та змістом підставу, хоч і вживаючи в її назві 
та формулюванні то сполучник «або» (п.1 ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 368 КПК 
України 1960 р.), то сполучник «і» (ч.2 ст. 368 КПК України 1960 р). 
У зв’язку з цим, одні науковці були переконані, що це самостійні під-
стави53, інші – єдина підстава для перевірки судових рішень54.

52 Ухвала апеляційного суду Івано-Франківської області від 30 квітня 2014 р. Справа 
№ 348/2191/13-к. Провадження № 11-кп/779/39/2014 // Єдиний державний реєстр судових рі-
шень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38568206

53 Омельяненко Г. Скасування вироку в зв’язку з однобічністю або неповнотою дізнання, попере-
днього чи судового слідства / Г. Омельяненко // Радянське право. – 1981. – № 2. – С. 31. Щоправда, 
Г. М. Омельяненко згодом змінила свою точку зору з цього питання (див.: Омельяненко Г. Питання 
перевірки законності та обгрунтованості вироків вищестоящою судовою інстанцією / Коментар 
судової практики з кримінальних справ / Г. Омельяненко // Бюлетень законодавства і юридичної 
практики України. – 1996. – № 6. – С. 129; Назаров В. В., Омельяненко Г. М. Кримінальний процес 
України: Підручник / В. В. Назаров, Г. М. Омельяненко. – К.: Юридична думка, 2005. – С. 441).

54 Богословская Л. А. Односторонность и неполнота предварительного или судебного след-
ствия как основание к отмене или изменению приговора: автореф. дисс. на соискание уч. 
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Правильною, на наш погляд, видається позиція другої групи дослід-
ників. Як стверджували з цього приводу М. С. Строгович та І. В. Тирі-
чев, однобічний підхід завжди є неповним, у той час як неповний може 
і не бути однобічним – враховані різні сторони явища, але в різних 
сторонах враховано не все55. З огляду на це, назву та зміст ст. 410 КПК 
України доцільно доповнити терміном «однобічність».

По-третє, на відміну від ст. 368 КПК України 1960 р. ст. 410 КПК 
України 2012 р. не містить переліку безумовних проявів неповноти 
судового розгляду. На це вказує як прислівник «зокрема», після яко-
го наведені найтиповіші з точки зору законодавця порушення, що 
охоплюються неповнотою судового розгляду, так і модальне слово 
«може» у п. 1 ст. 410 КПК України.

По-четверте, процесуальні санкції за порушення, охоплені ст. 410 
КПК України, припустимі не лише за бездіяльність суду першої ін-
станції у встановленні обставин кримінального провадження та пе-
ревірки їх доказами, але й за необґрунтовану його відмову сторо-
нам у забезпеченні з’ясування усіх елементів предмету пізнання, що 
спричинило невиправдане звуження доказової бази. Адже згідно 
п. 1 ст. 410 КПК України порушенням вважається відхилення судом 
клопотань учасників судового провадження про проведення проце-
суальних дій, спрямованих на з’ясування обставин, що можуть мати 
істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та спра-
ведливого судового рішення.

Варто зазначити, що після реформування кримінального проце-
суального законодавства аналізована підстава для перевірки судового 
рішення в апеляційному порядку збережена далеко не у всіх КПК дер-
жав колишнього СРСР. Яскравим прикладом цьому є Російська Фе-
степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная 
экспертиза»/ Л. А. Богословская. – Харьков, 1973. – С. 8; Богословская Л. А. Основания к отме-
не или изменению приговоров. Учебное пособие / Л. А. Богословская. – Харьков: Юрид. ин-
т, 1981. – С. 29–30; Тыричев И. В. Односторонность и неполнота дознания, предварительного 
или судебного следствия как кассационное основание / И. В. Тыричев // Актуальные вопросы 
развития и совершенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и проку-
рорском надзоре. Сборник научных трудов. – М.: ВЮЗИ, 1981. – С. 119–120; Ласточкина Р. Н., 
Москвитина Т. А. Основания к отмене или изменению приговора: Текст лекций / Р. Н. Ласточки-
на, Т. А. Москвитина. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1987. – С. 15.

55 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. / М. С. Строгович. – М.: Наука, 
1970. – С. 379; Тыричев И. В. Односторонность и неполнота дознания, предварительного или 
судебного следствия как кассационное основание / И. В. Тыричев // Актуальные вопросы разви-
тия и совершенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокурорском 
надзоре. Сборник научных трудов. – М.: ВЮЗИ, 1981. – С. 119–120.
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дерація. Російські дослідники виключення однобічності та неповноти 
з числа підстав для зміни або скасування судових рішень пояснюють 
відсутністю в суду обов’язку всебічного, повного та неупередженого 
дослідження обставин кримінальної справи, виявлення як тих обста-
вин, що викривають, так і тих, що виправдовують обвинуваченого, 
а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання56, 
розширенням начала змагальності та ліквідацією інституту повернен-
ня справи на додаткове розслідування57.

Ще однією причиною вилучення даної підстави, на наш погляд, є 
відведення російським законодавцем в доказуванні суду не основної, 
а допоміжної ролі. На це вказують чимало положень КПК Російської 
Федерації. Ініціатива у проведенні більшості процесуальних дій, спря-
мованих на перевірку, а у разі необхідності – й на збирання доказів під 
час судового розгляду належить сторонам. У низці випадків суд вза-
галі звільнений від обов’язку встановлювати обставини кримінальної 
справи (чч. 5, 8 ст. 316, чч. 4, 6 ст. 3177 КПК Російської Федерації)58. 
Щоправда, у КПК Російської Федерації передбачена можливість суду 
першої інстанції діяти в процесі доказування самостійно, на власний 
розсуд (ч.1 ст. 86, чч. 3,4 ст. 275, ч. 3 ст. 278, ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 283)59, 
а також його обов’язки в цьому напрямі (ч.3 ст. 15, ч. 1 ст. 243)60, які, 
однак, спрямовані на забезпечення реалізації сторонами їхніх проце-
суальних прав та виконання процесуальних обов’язків.

Тож у КПК Російської Федерації змінилися акценти. Однак 
це привело до того, що ціла група типових порушень кримінального 
процесуального закону невиправдано опинилась поза системою під-
став для скасування чи зміни судових рішень, поза реагуванням суду 
апеляційної інстанції. Тому окремі російські процесуалісти вважають 
за необхідне відновити однобічність і неповноту як підставу для змі-

56 Лагодина Е. И. Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным делам: 
дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Елена Ивановна Лагодина. – Краснодар, 2004. – С. 110–111; 
Таран А. Н. Отмена приговора судом кассационной инстанции и направление уголовного дела 
на новое судебное разбирательство как подсубинститут: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Александр Николаевич Таран. – Краснодар, 2004. – С. 92–93.

57 Сафиуллина Ю. В. Проблемы пересмотра вступивших в законную силу судебных решений 
по уголовным делам: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Юлия Владимировна Сафиуллина. – 
Казань, 2006. – С. 91.

58 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Омега-Л, 2013. – С. 147, 151.
59 Там само. – С. 49, 135–136, 138.
60 Там само. – С. 11, 127.
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ни чи скасування судових рішень61. Решта російських дослідників по-
чали трактувати однобічність та неповноту як прояв іншої фактичної 
процесуальної підстави – невідповідності висновків суду, викладених 
у вироку, фактичним обставинам справи62. Таким шляхом йде і судова 
практика63. Проте у КПК Російської Федерації (як і у вітчизняному 
кримінальному процесуальному законодавстві) друга з названих під-
став викладена у вузькому значенні, а тому не може охоплювати до-
пущені прогалини у доказовому матеріалі.

Правильнішим у цьому аспекті є підхід, домінуючий у доктрині 
та судовій практиці польського кримінального процесу, згідно якого 
помилка у встановленні фактичних обставин вважається порушенням 
приписів процесуального права64. Справді, обґрунтування судового 

61 Таран А. Н. Отмена приговора судом кассационной инстанции и направление уголовно-
го дела на новое судебное разбирательство как подсубинститут: дисс. … канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Александр Николаевич Таран. – Краснодар, 2004. – С. 171; Ефимичев С. П., Шару-
ева М. В. Постановление Конституционного суда РФ № 5-П от 11 мая 2005 г. и его значение 
для обеспечения законности / С. П. Ефимичев, М. В. Шаруева // Российская юстиция. – 2006. – 
№ 5. – С. 42–43.

62  Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под 
общ. и научн. ред. д. ю.н., проф. А. Я. Сухарева. – М.: НОРМА-ИНФРА∙М, 2002. – С. 607; 
Рыжаков А. П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федрации / 
А. П. Рыжаков. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА∙М, 2002. – С. 756, 770–771; Бороди-
нов В. В. Порядок и основания отмены и изменения приговоров суда первой и апелляционной 
инстанций в российском уголовном процессе: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Владимир 
Владимирович Бородинов. – Краснодар, 2003. – С. 83, 90; Бардамов Б. Г. Сущность, содержание 
и значение кассационного производства в российском уголовном процессе: дисс. … канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / Борис Гаврилович Бардамов. – Иркутск, 2006. – С. 149; Уголовно-процессуаль-
ное право Российской Федерации: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. / Л. Н. Башкатов [и др.]; отв. 
ред. И. Л. Петрухин. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 548; Демурчев Г. Г. Основания 
отмены или изменения решений суда по уголовным делам, вступивших в законную силу: дисс. 
… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Георгий Геннадиевич Демурчев. – Краснодар, 2010. – С. 90–91; 
Червоткин А. С. Апелляция и кассация. Пособие для судей / А. С. Червоткин. – М.: Проспект, 
2010. – С. 252; Соловьева Н. А., Тришина Н. Т. Юридико-фактическая проверка приговора 
в апелляционном производстве: монография / Н. А. Соловьева, Н. Т. Тришина. – М.: Юрлитин-
форм, 2013. – С. 117–118; Туганов Ю. Н., Аулов В. К., Карикова Е. А. Основания отмены и изме-
нения судебных решений по уголовным делам в практике судом апелляционной, кассационyой 
и надзорной инстанций: монография / Ю. Н. Туганов, В. К. Аулов, Е. А. Карикова. – М.: Юрли-
тинформ, 2014. – С. 76–77. 

63 Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным делам: Сборник опред-
елений и постановлений / [сост. В. А. Давыдов, В. В. Дорошков, А. С. Харламов]; под общ. ред. 
В. М. Лебедева. – М.: Норма, 2007. – С. 30–35.

64 Jacek Izydorczyk. Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej / 
Izydorczyk Jacek. – Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódźkiego, 2010. – С. 248–250; Dariusz 
Świecki. Apelacja w postępowaniu karnym / Świecki Dariusz. – Warszawa: Lexis Nexis, 2011. – 
С. 157–158.
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рішення неповним доказовим матеріалом означає невиконання вимог 
про з’ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню.

Однобічність і неповнота дослідження є класичною апеляційною 
підставою. Вона відіграє ключову роль у забезпеченні контрольної 
спрямованості апеляційного провадження. Без неї такі повноважен-
ня суду апеляційної інстанції, як можливість безпосереднього дослі-
дження наявних у матеріалах кримінального провадження та нових 
доказів, постановлення нового вироку або ухвали, погіршення стано-
вища обвинуваченого за передбачених законом умов втратили б сенс.

До слова, згідно п. 1 § 338 КПК Естонської Республіки однією 
з підстав для скасування або зміни судового рішення в апеляційному 
порядку визнано однобічність або неповноту судового слідства65.

Навіть у КПК тих держав, в яких перелік підстав для зміни або 
скасування судових рішень законодавчо не визначений, наука кри-
мінального судочинства серед критеріїв для оскарження й перевірки 
судових рішень в апеляційному порядку виокремлює неповноту вста-
новлення фактичних обставин справи66.

За даними судової статистики питома вага порушень, що охоплю-
ються даною підставою, є стабільно високою. Так, у зв’язку з одно-
бічністю або неповнотою дізнання, досудового чи судового слідства 
(ст. 368 КПК України 1960 р.) у 2008 р. було скасовано 23,5% вироків 
від загальної кількості осіб, щодо яких їх було скасовано, у 2009 р. – 
27,1%, у 2010 р. – 25,8%, у 2011 р. – 24,5%, у 2012 р. – 25,8%, у 2013 
р. у зв’язку з неповнотою судового розгляду (ст. 410 КПК України) – 
25,9%, а за перше півріччя 2014 р. – 19,3%. За цим показником вона 
поступається лише істотному порушенню вимог кримінального про-
цесуального закону67.

Тож однобічність і неповнота судового розгляду як підстава для 
перевірки судового рішення в апеляційному порядку залишена у но-
вому КПК України не як данина традиції. Вона не перестала викону-

65 Kriminaalmenetluse seadustik. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.riigiteataja.
ee/akt/782861

66 Josef Čentéš a kolektiv. Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť. – 2 vydanie. – Samorín: 
Heuréka, 2012. – С. 623; Jaroslav Ivor a kolektív. Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované 
vydanie. – Bratislava: IURA EDITION, 2010. – С. 717; Jiři Jelínek a kolektív. Trestní právo procesní. 
– 2 vydaní podle novelizované právní úpravy účinné od 1. 9. 2011. – Praha: Leges, 2011. – С. 599–600.

67 Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2008, 2009, 2010, 2012, 
2013 роках та за перше півріччя 2014 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.scourt.gov.ua/ clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/169EB9789B839EF9C2257B4B002E5ABD
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вати ту роль, яка їй відводилась у попередніх КПК України, а тому 
займає своє місце у системі апеляційних підстав.

За характером порушення, що покладене в основу неповноти су-
дового розгляду, остання належить до фактичних підстав (error facti).

Натомість, за функціями норм у правовому регулюванні, що ле-
жать в основі даної підстави, вона є різновидом кримінальних про-
цесуальних підстав. Тому однобічність і неповноту судового розгляду 
необхідно вважати фактичною процесуальною підставою.

Однобічність і неповнота судового розгляду також є умовною 
(відносною) підставою, оскільки поширюється на порушення, що 
тягнуть скасування судового рішення тільки тоді, коли вони будуть 
визнані істотними судом апеляційної інстанції з урахуванням обста-
вин кримінального провадження.

З одного боку, без всебічного і повного дослідження обставин, що 
підлягають доказуванню, неможливо ухвалити правосудне судове 
рішення. З іншого – всебічність та повнота дослідження залежать 
від кількості та якості доказового матеріалу, зібраного, перевіреного 
та оціненого під час кримінального провадження. Тому аналізована 
підстава охоплює порушення у визначенні як предмета (під час судо-
вого розгляду не були належно з’ясовані чи не з’ясовані взагалі обста-
вини, що мають значення для кримінального провадження), так і меж 
(під час судового розгляду не була залучена така сукупність доказів, 
яка б дозволила з достатньою глибиною встановити кожну обстави-
ну, яка має значення для кримінального провадження) доказування. 
Іншими словами, однобічність та неповнота стосуються не тільки об-
ставин, які належить з’ясувати, але й доказів, за допомогою яких вони 
встановлюються.

Трансформуючи викладене у площину процесу доказування, мож-
на стверджувати, що однобічність та неповнота судового розгляду охо-
плюють порушення, пов’язані із збиранням та дослідженням доказів.

Відповідно до ст. 410 КПК України неповним визнається судо-
вий розгляд, під час якого залишились недослідженими обставини, 
з’ясування яких може мати істотне значення для ухвалення закон-
ного, обґрунтованого та справедливого судового рішення. У цьому 
формулюванні акцентується увага лише на наслідки – недослідження 
обставин, але не на причини цього порушення. Про останні йдеться 
у ч. 2 аналізованої статті, в якій законодавець вказує на непроведення 
процесуальних дій, за результатами яких збираються, перевіряються 
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та оцінюються докази, спрямовані на встановлення обставин, що ма-
ють значення для кримінального провадження. Звідси випливає, що 
однобічність і неповнота судового розгляду виражається в тому, що 
через прогалини у доказовому матеріалі (недостатність доказів) 
встановлені не всі обставини, що мають значення для кримінально-
го провадження (обставини, які підлягають доказуванню, допоміжні 
та проміжні факти), або окремі з них з’ясовані недостатньо глибоко 
(наприклад, під час судового розгляду встановлено, що обвинувачений 
є відповідальним за цінності, яких не вистачає, але не з’ясовано, чи 
саме він вчинив їх розкрадання), не зроблено все можливе для пере-
вірки версій сторін, не з’ясовані факти, що мають значення для вста-
новлення достовірності використаних судом першої інстанції доказів. 
Тобто не були використані усі можливі засоби доказування, одні до-
кази не підлягали перевірці за допомогою інших доказів для забезпе-
чення ухвалення правосудного судового рішення. При цьому береть-
ся до уваги однобічність і неповнота судового розгляду, проведеного 
не тільки судом першої інстанції, але й слідчим суддею.

Утім не будь-яка однобічність та неповнота утворює дану підставу, 
а лише така, яка ставить під сумнів правосудність ухваленого судом 
рішення. Адже у ст. 410 КПК зазначено про недослідження обставин, 
«з’ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законно-
го, обґрунтованого та справедливого судового рішення». Тобто мова 
йде про такі прогалини, що впливають на ухвалення того чи іншого 
підсумкового судового рішення, викликають сумніви у його правосуд-
ності, на результат кримінального провадження. Істотність тих чи ін-
ших обставин, недосліджених під час судового розгляду, залежить від 
характеру, суспільної небезпеки кримінального правопорушення, осо-
би обвинуваченого, інших особливостей кримінального провадження. 
Тому, перевіряючи судове рішення під кутом зору ст. 410 КПК України, 
апеляційна інстанція кожного разу зважує на значення тієї чи іншої об-
ставини при оцінці всіх доказів у їх сукупності та вирішує, який вплив 
могла здійснити недослідженість певної обставини на ухвалення за-
конного, обґрунтованого та справедливого судового рішення.

Для прикладу, залишаючи вирок Шевченківського районного суду 
м. Києва від 7 лютого 2014 р. без змін, а апеляційну скаргу захисни-
ка ОСОБА_7 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 без задоволення, 
колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеля-
ційного суду м. Києва у своїй ухвалі зазначила: «Доводи захисника 
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стосовно того, що суд першої інстанції безпідставно відмовив у задо-
воленні клопотання про приєднання до матеріалів провадження та до-
слідження копії постанови про закриття кримінального провадження 
від 22 вересня 2013 року, що потягло до неповноти судового розгля-
ду, є безпідставними, оскільки на думку колегії суддів суд прийшов 
до правильного висновку, що вказана копія постанови не відносить-
ся до даного кримінального провадження. Крім того, зміст вищезаз-
наченої копії постанови не підтверджує позицію захисту з приводу 
нанесення обвинуваченим тілесних ушкоджень потерпілому з метою 
оборони, а навпаки підтверджує, що ОСОБА_8 прибувши до офісу 
потерпілого відразу направився до нього та наніс удар, який прий-
шовся йому по правій руці»68.

Для того, щоб вирішити, чи є виявлені прогалини істотни-
ми, необхідно виходити з характеру цих прогалин та їх наслідків. 
А це зобов’язує суд апеляційної інстанції, насамперед, з’ясувати чи 
з вичерпною повнотою та всебічністю досліджені обставини, що вхо-
дять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні. 
Негативно відповівши на це запитання, апеляційна інстанція повинна 
встановити, які конкретно обставини залишились недослідженими або 
недостатньо дослідженими, в чому це виразилось, який зв’язок цих 
обставин з іншими обставинами, що підлягають доказуванню, а також 
із допоміжними та проміжними фактами, яким чином вони впливають 
на загальний висновок, зроблений у судовому рішенні, чи здатні істот-
но змінити його, якщо будуть всебічно та повно досліджені, та які саме 
засоби доказування не були залучені у кримінальному провадженні. 
Така неповнота, яка не могла істотно вплинути на правильність ви-
кладених у судовому рішенні висновків, не може бути підставою для 
застосування процесуальних санкцій судом апеляційної інстанції.

Е. Ф. Куцова слушно стверджувала, що рішення про те, які обста-
вини повинні бути визнані істотними, не є довільним. У самому за-
коні – кримінальному та кримінальному процесуальному – містяться 
вказівки, що допомагають суду визначити, які обставини істотні для 
даної справи69.

68 Ухвала апеляційного суду м. Києва від 24 квітня 2014 р. Справа № 11-кп/796/366/2014 // 
Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Revi ew/38412792

69 Куцова Э. Ф. Советская кассация как гарантия законности в правосудии / Э. Ф. Куцова. – 
М.: Госюриздат, 1957. – С. 125.
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Так, в обґрунтування рішення про залишення вироку місцевого 
суду без змін, а апеляційної скарги без задоволення, суд апеляційної 
інстанції зазначив: «Доводи захисника про те, що суд першої інстан-
ції не прийняв до уваги докази, які могли істотно вплинути на його 
висновки, а саме показання свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСО-
БА_8, які начебто підтвердили той факт, що свідок ОСОБА_11 взагалі 
був відсутній на місці події, а тому не міг бути очевидцем злочину, 
не можуть бути визнані обґрунтованими, виходячи з наступного. По-
перше, зазначені свідки не допитувались під час судового розгляду, 
а тому суд не мав правових підстав вважати їх показання доказами 
в кримінальному провадженні та давати їм будь-яку правову оцінку. 
По-друге, приєднані в судовому засіданні до матеріалів кримінально-
го провадження, за клопотанням сторони захисту, протоколи допиту 
вищезазначених свідків, були отримані з порушенням встановленого 
законом, зокрема ч. 3 ст. 93 КПК України, порядку збирання доказів, 
відповідно до якого, сторона захисту вправі лише ініціювати прове-
дення слідчих та інших процесуальних дій, у тому числі щодо допи-
ту свідків, а не робити це самостійно. По-третє, за будь-яких обста-
вин, показання зазначених свідків не можуть служити підставою для 
спростування показань свідка ОСОБА_11, оскільки вони носять лише 
загальний характер і жодним чином не пов’язані з подіями, які мали 
місце приблизно о 18 год. 30 хв. 28 січня 2012 року біля автостоянки, 
розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 8»70.

Варто зазначити, що вирок, ухвалений за результатами спрощено-
го провадження щодо кримінальних проступків не може бути оскар-
жений з аналізованої підстави, оскільки в його основу покладені 
обставини, встановлені не під час судового розгляду, а під час досудо-
вого розслідування (ч.1 ст. 381, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 394 КПК України).

Так само, відповідно до ч. 3 ст. 299 КПК України відмова сторін 
від дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспо-
рюються, означає заборону оспорювати ці обставини справи в апеля-
ційному порядку із вказівкою на те, що суд першої інстанції допустив 
неповноту судового розгляду (ч.3 ст. 349, ч. 2 ст. 394 КПК України).

Водночас, закон не дає відповіді на питання про те, що пови-
нен робити суд апеляційної інстанції, коли встановить необхідність 

70 Ухвала апеляційного суду м. Києва від 6 березня 2014 р. Справа № 11-кп/796/151/2014 // 
Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Revi ew/37600412
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призначення експертизи, яка внаслідок скороченого порядку судово-
го розгляду не була проведена. Видається, що в такому випадку має 
місце ідеальна сукупність кримінальних процесуальних правопору-
шень у вигляді неповноти судового розгляду (ст. 410 КПК України) 
та істотного порушення вимог кримінального процесуального закону 
(ст. 412 КПК України), які можуть бути усунуті апеляційною інстан-
цією самостійно шляхом призначення необхідної судової експертизи. 
По такому шляху йде і судова практика71.

Під кутом зору неповноти судового розгляду не може бути оскар-
жений та перевірений й вирок, яким затверджена угода про прими-
рення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, а також 
угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи 
обвинуваченим (чч. 3, 4 ст. 394 КПК України), оскільки обставини, що 
підлягають доказуванню, встановлені та погоджені сторонами угоди.

У ст. 410 КПК України не йдеться про прогалини, що завжди здій-
снюють вплив на правильність судового рішення по суті. З її змісту 
простежується лише умовний характер описаних порушень. Це пояс-
нюється тим, що у кримінальному процесуальному законі неможливо 
заздалегідь передбачити усі випадки, що свідчать про наявність ознак 
однобічності та неповноти. Умовні випадки для перевірки судових рі-
шень у зв’язку з однобічністю та неповнотою судового розгляду, хоч 
і тягнуть застосування процесуальних санкцій з боку апеляційної ін-
станції, проте носять оцінний характер (недослідження обставин, що 
мають значення для кримінального провадження, про які йдеться зо-
крема у п. 4 ч. 3 ст. 69, ч. 1 ст. 84, 85, ч. 2 ст. 91, ч. 1 ст. 95, ч. 3 ст. 102, 
ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 317 КПК України). Коло таких випадків залежить 
від особливостей конкретного кримінального провадження.

До найпоширеніших проявів однобічності та неповноти в судо-
вій практиці належать: не витребування документів, важливих для 
справи; одержання відомостей про факти не з джерел, передбачених 
законом; не проведення перевірки тієї чи іншої версії, яка пояснює 
подію, що розглядається; не встановлення усіх осіб, які брали участь 
у вчиненні кримінального правопорушення, не конкретизація ролі 
кожної з них у ньому; не з’ясування з достатньою глибиною даних 
про особу обвинуваченого (його вік, стан здоров’я, осудність, ми-

71 Ухвала апеляційного суду Волинської області від 24 квітня 2014 р. Справа № 157/1362/13-
к. Провадження № 11-кп/773/51/14 // Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38366193
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нулі судимості); недослідженість відомостей про потерпілого, його 
взаємини з обвинуваченим; недослідженість спрямованості умислу, 
мотиву вчинення кримінального правопорушення; недослідженість 
відомостей про те, що обвинувачений схиляв свідків до давання за-
відомо неправдивих показань; недослідженість даних про наявність 
причинового зв’язку між діянням особи та інкримінованими їй на-
слідками цього діяння.

Водночас можуть мати місце і безумовні порушення в рам-
ках ст. 410 КПК України. До них відносяться не з’ясування чи не-
належне з’ясування обставин, що підлягають доказуванню (ст.ст. 91, 
485, 505 КПК України). Такі обставини є програмними при розсліду-
ванні та розгляді кримінального провадження72. Критерієм розмеж-
ування між обома групами є презюмована законом істотність недо-
сліджених обставин.

У зв’язку з цим, в редакції ст. 410 КПК України, яка дає загальне 
формулювання аналізованої підстави, повинні вказуватись не лише 
умовні, але й безумовні випадки для перегляду судових рішень. Для 
цього доцільно після слів «з’ясування, яких» вставити слова «має 
або», що в кінцевому підсумку виглядатиме так: «Неповним визнаєть-
ся судовий розгляд, під час якого залишились недослідженими обста-
вини, з’ясування яких має або може мати істотне значення для ухва-
лення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення». 
Запропоноване доповнення підкреслить, що неповнота судового роз-
гляду є підставою для перевірки судових рішень тоді, коли прогалини 
дослідження істотно вплинули або могли істотно вплинути на його 
законність, обґрунтованість і справедливість. У такий спосіб ознака 
істотності підстави присутня там, де йдеться як про дійсну неправо-
судність судового рішення, так і про його можливу неправосудність.

Першим випадком однобічності та неповноти судового розгляду 
кримінальний процесуальний закон визнає прогалину, в результаті 
якої судом були відхилені клопотання учасників судового прова-
дження про допит певних осіб, дослідження доказів або вчинен-
ня інших процесуальних дій для підтвердження або спростуван-
ня обставин, з’ясування яких може мати істотне значення для 

72 Богословская Л. А. Односторонность и неполнота предварительного или судебного след-
ствия как основание к отмене или изменению приговора: автореф. дисс. на соискание уч. 
степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная 
экспертиза»/ Л. А. Богословская. – Харьков, 1973. – С. 9.
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ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового 
рішення (п.1 ст. 410 КПК України). Всебічне та повне встановлення 
обставин предмету пізнання передбачає залучення до кримінального 
провадження необхідної і достатньої сукупності доказів, їх перевірки 
та оцінки. Невиконання цієї вимоги призводить до необґрунтованого 
звуження меж доказування, внаслідок чого ті докази, якими оперува-
тиме суд на момент ухвалення судового рішення, будуть недостатні-
ми для правильного вирішення питань, що стоять перед судом. Тому 
окремі обставини, що мають значення для кримінального проваджен-
ня, залишатимуться недослідженими через прогалини в доказовому 
матеріалі. Беручи це до уваги, законодавець у п. 1 ст. 410 КПК України 
наводить перелік тих недостатніх доказів, що свідчать про однобіч-
ність та неповноту дослідження. За змістом закону ними є всі докази, 
здатні висвітлити істотні для кримінального провадження обставини. 
Поряд з цим, судовий розгляд є неповним не тільки тоді, коли у кри-
мінальному провадженні не допитані особи, показання яких мають іс-
тотне значення, але й в тому випадку, коли вони допитані поверхнево 
(наприклад, якщо свідок був допитаний не з усіх питань, необхідних 
для встановлення певних обставин).

Показовим у цьому контексті є такий приклад. За результатами 
перевірки вироку Надвірнянського районного суду від 18 грудня 2013 
р. щодо ОСОБА_5 за поданою апеляційною скаргою його захисни-
ка ОСОБА_4, колегія суддів судової палати з розгляду криміналь-
них справ Апеляційного суду Івано-Франківської області зазначила: 
«Як вбачається з матеріалів кримінального провадження захисником 
ОСОБА_4 на обстоювання його правової позиції в інтересах обви-
нуваченого перед судом першої інстанції для спростування обставин 
пред’явленого ОСОБА_5 обвинувачення неодноразово заявлялись 
клопотання про виклик для допиту в судовому засіданні свідків ОСО-
БА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, 
про вилучення з “Торгового дому”, розташованого по вул. 16 липня, 
225 А у селищі Делятин, Надвірнянського району, системного бло-
ку відеореєструючого обладнання для відновлення відеозапису подій 
за 22.04.2013 року, про призначення ряду експертиз, про необхідність 
виконання ухвали слідчого судді Надвірнянського районного суду від 
02.07.2013 року про тимчасовий доступ до інформації, що знаходить-
ся у оператора мобільного зв’язку ПрАТ “Київстар”, що у м. Львові 
щодо вхідних і вихідних дзвінків потерпілого ОСОБА_7 у період часу 
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з 00 год до 07год 45 хв. 22.04.2013 року, так як згідно протоколу огля-
ду місця події від 10.05.2013 року при огляді мобільного телефону 
потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 22.04.2013 року о 00 год. 10 
хв. та 00 год. 14 хв. з вказаного телефону здійснено вихідні дзвінки 
та отримано об 00 год. 25 хв. вхідний дзвінок»73.

Які саме відсутні докази утворюють неповноту дослідження, за-
лежить від змісту тієї інформації, яку вони містять, її значення для 
кримінального провадження. Тому закон надає право суду апеляційної 
інстанції самостійно вирішувати питання про істотність таких дока-
зів, а це означає, що визначення істотності доказів, яких не вистачає, 
носить оцінний, а не безумовний характер та відбувається з ураху-
ванням загального положення ст. 410 КПК України. Як правильно 
підкреслював І. В. Тирічев, визначення впливу на повноту та одно-
бічність дослідження не вимагає лише висновок експерта у справі, 
в якій обов’язкове проведення експертизи. Він визнається законом 
безумовно істотним доказом, і його відсутність апріорі веде до скасу-
вання вироку74.

Саме так вчинила колегія суддів судової палати в кримінальних 
справах апеляційного суду Черкаської області. Вироком Смілянсько-
го міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_7 визнаний ви-
нним та засуджений за те, що він ІНФОРМАЦІЯ_2 близько 22 год., 
перебуваючи у дворі будинку АДРЕСА_2, під час сварки, яка виникла 
на ґрунті особистих неприязних стосунків при спільному вживанні 
спиртних напоїв з ОСОБА_9, в результаті конфлікту, умисно, з метою 
заподіяння шкоди його здоров’ю, наніс невизначену кількість ударів 
кулаками рук по голові, чим спричинив потерпілому тілесні ушко-
дження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, субдаральної 
гематоми над лівою півкулею головного мозку, крововиливу на вну-
трішній поверхні м’яких тканин лобу з обох сторін, перелому кісток 
носу із синцем на шкірі, синця повік лівого ока, крововиливу на біл-
ковій оболонці лівого ока, синців центру лобу, лівої щоки, нижньої 
губи та підборіддя справа, крововиливів слизової оболонки обох губ, 

73 Ухвала апеляційного суду Івано-Франківської області від 30 квітня 2014 р. Справа 
№ 348/2191/13-к. Провадження № 11-кп/779/39/2014 // Єдиний державний реєстр судових рі-
шень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38568206

74 Тыричев И. В. Односторонность и неполнота дознания, предварительного или судебного 
следствия как кассационное основание / И. В. Тыричев // Актуальные вопросы развития и совер-
шенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокурорском надзоре. 
Сборник научных трудов. – М.: ВЮЗИ, 1981. – С. 122.



56

ГЛАВА 4. Система підстав для зміни або скасування судових рішень...  

які відносяться до категорії тяжких, небезпечних для життя в момент 
заподіяння, та від яких потерпілий в цю ж ніч помер. В апеляційній 
скарзі прокурор, не оспорюючи фактичні обставини справи та пра-
вильність кваліфікації дій ОСОБА_7, просив вирок районного суду 
скасувати в зв’язку із невідповідністю призначеного ОСОБА_7 пока-
рання тяжкості вчиненого ним злочину та його особі, неправильного 
застосування кримінального закону в частині призначення покаран-
ня і постановити новий вирок. В доповненнях до апеляційної скарги 
прокурор просив вирок суду скасувати у зв’язку з істотним порушен-
ням вимог кримінального процесуального закону та призначити но-
вий розгляд в суді першої інстанції, посилаючись на те, що в кримі-
нальному провадженні не проведена судово-психіатрична експертиза 
на предмет осудності ОСОБА_7, оскільки на даний час він перебуває 
на лікуванні в КЗ «ЧОПЛ» м. Сміла.

Під час апеляційного розгляду обвинувачений ОСОБА_7 по-
яснив, що в період часу з 10 по 23 квітня 2014 року він перебував 
на стаціонарному лікуванні в КЗ «Черкаській обласній психіатричній 
лікарні» Черкаської обласної ради м. Сміла (що підтверджується до-
відкою вказаного лікувального закладу № 1061/02 від 24.04.2014 р.), 
оскільки в нього після трагічної смерті матері в 2012 році періодично 
з’являлися приступи безпричинної агресії, в останній час його стан 
погіршився. З матеріалів провадження вбачається, що під час досу-
дового розслідування та судового провадження щодо обвинуваченого 
ОСОБА_7 не проводилась судово-психіатрична експертиза на пред-
мет визначення його психічного стану, а також його осудності чи 
обмеженої осудності. Встановивши під час апеляційного розгляду 
справи зазначені обставини, колегія суддів вважає, що непроведення 
судово-психіатричної експертизи обвинуваченому ОСОБА_7 є непо-
внотою судового розгляду, істотним порушенням вимог кримінально-
го процесуального закону та підставою для скасування вироку і при-
значення нового розгляду в суді першої інстанції, оскільки вказана 
обставина впливає на прийняття законного та обґрунтованого рішен-
ня у справі75.

Варто звернути увагу на те, що у п. 1 ст. 410 КПК України по-
рушенням кримінального процесуального закону вважається не без-

75 Ухвала апеляційного суду Черкаської області від 24 квітня 2014 р. Справа № 703/6673/13-к. 
Провадження № 11-кп/793/290/14 // Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38454118
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діяльність суду першої інстанції у вигляді не проведення допиту, 
не дослідження доказів або не вчинення інших процесуальних дій, 
спрямованих на встановлення обставин, що мають значення для кри-
мінального провадження, а невиконання ним приписів КПК України 
про сприяння, надання допомоги сторонам у з’ясуванні всіх обставин 
кримінального провадження (ч.1 ст. 321 КПК України). Тобто проце-
суальні санкції можуть наставати не за пасивність суду першої інстан-
ції у встановленні обставин кримінального провадження та перевірки 
їх доказами, а тільки за необґрунтовану його відмову сторонам у за-
безпеченні з’ясування усіх елементів предмету пізнання. Фактично 
йдеться про обмеження процесуальних гарантій учасників судового 
провадження.

Подібне формулювання міститься і у загальному визначенні ана-
лізованої підстави, закріпленому в ч. 1 ст. 389 КПК Республіки Бі-
лорусь, – однобічно або неповно проведеним визнається судове слід-
ство, коли внаслідок необґрунтованого відхилення клопотань сторін 
(сторони) залишились нез’ясованими такі обставини, встановлення 
яких могло мати істотне значення для ухвалення вироку76.

Зазвичай, будучи неупередженим та об’єктивним, суд не повинен 
підміняти сторін, усувати прогалини в доказовому матеріалі, а ухва-
лювати судові рішення на основі доказів, поданих сторонами. Суд має 
активно вступати в процес доказування у разі наявності будь-яких 
сумнівів щодо допустимості та достовірності поданих сторонами 
доказів, а також недостатності їх діяльності для ухвалення судового 
рішення, відповідно вимог ст. 370 КПК України. Це є проявом його 
субсидіарної участі в доказуванні.

Так, неповнота має місце, коли замість безпосереднього допиту 
свідків, показаннями яких обґрунтовується обвинувальний вирок, суд 
на порушення чч. 1, 2 ст. 23 КПК України, обмежився оголошенням 
їх показань, даних на досудовому розслідуванні. Це не поширюється 
на випадки, коли суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо 
тих обставин, які ніким не оспорюються (ч.3 ст. 349 КПК України), 
а також в разі спрощеного провадження щодо кримінальних проступ-
ків (ч.2 ст. 382 КПК України). Утім першопричиною неповноти є зо-
всім не недослідження обставин кримінального провадження судом 
першої інстанції, як це вказано у ст. 410 КПК України, а невиконання 

76 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900295#load_text_none_1_
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ним приписів щодо створення належних умов для встановлення таких 
обставин під час судового розгляду. А за своїм характером таке по-
рушення кримінального процесуального закону охоплюється ст. 412 
КПК України. Інакше кажучи, випадок, передбачений п. 1 ст. 410 КПК 
України, самостійного виразу немає, а є наслідком істотного пору-
шення вимог кримінального процесуального закону, а точніше – по-
рушення прав учасників судового провадження.

Другий випадок прояву однобічності та неповноти судового роз-
гляду має місце тоді, коли необхідність дослідження тієї чи іншої 
підстави випливає з нових даних, встановлених при розгляді спра-
ви в суді апеляційної інстанції (п.2 ст. 410 КПК України). Насам-
перед, необхідно звернути увагу на допущену редакційну неточність 
наведеного положення – «необхідність дослідження тієї чи іншої під-
стави (виділено мною – Н.Б.)». Очевидно, що мова йде не про під-
стави, а про обставини, що підлягають встановленню. Саме так сфор-
мульований даний випадок у п. 2 ч. 2 ст. 400 КПК Азербайджанської 
Республіки – необхідність дослідження тієї чи іншої обставини ви-
пливає з нових матеріалів, поданих при розгляді апеляційної скарги 
або апеляційного протесту в суді апеляційної інстанції77.

Під новими даними в контексті наведеного положення розуміють-
ся нові докази, які були подані до суду апеляційної інстанції або ви-
требувані нею за клопотанням учасників судового розгляду.

У теорії кримінального процесу загальновизнано, що за допомо-
гою нових доказів виявляються та заповнюються наявні у справі про-
галини, виправляються допущені помилки, відшуковуються джерела 
відомостей по факти та встановлюються можливості для їх одержан-
ня. Нові докази для суду апеляційної інстанції поряд з матеріалами 
кримінального провадження служать засобом перевірки правосуднос-
ті судового рішення.

З огляду на це, ще у радянській процесуальній літературі цілком 
обґрунтовано піддано сумніву доцільність визнання наведеного по-
ложення видом однобічності та неповноти78.

77 Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики. – [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=11597

78 Тыричев И. В. Односторонность и неполнота дознания, предварительного или судебного 
следствия как кассационное основание / И. В. Тыричев // Актуальные вопросы развития и совер-
шенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокурорском надзоре. 
Сборник научных трудов. – М.: ВЮЗИ, 1981. – С. 123.
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Такої ж точки зору з цього питання дотримуються й деякі поль-
ські дослідники. Так, Я. Ізидорчик (Jacek Izydorczyk) справедливо 
стверджує, що нові факти або докази не є окремою підставою для 
оскарження й перевірки судового рішення. Їхня роль полягає у до-
датковій аргументації порушень, які наводить скаржник, у визначенні 
найістотніших з них, що тягнуть безумовне скасування оскарженого 
рішення, а також у виявленні прогалин у встановленні фактичних об-
ставин справи79.

Тож нові докази є не видом конкретного порушення, допущено-
го у кримінальному провадженні, а способом, засобом його виявлен-
ня; не окремою підставою для зміни або скасування судових рішень, 
а підтвердженням наявності її ознак.

На відміну від КПК України 1960 р. (п.2 ч. 2 ст. 368), у ст. 410 
КПК не вказано про такий прояв неповноти судового розгляду як не-
дослідження обставин, зазначених в ухвалі суду, який повернув спра-
ву на додаткове розслідування або на новий судовий розгляд, за ви-
нятком випадків, коли дослідити їх було неможливо. У наведеному 
положенні попереднього закону розкривалось значення вказівок суду 
апеляційної інстанції для органів досудового розслідування та судів 
нижчого рівня. Суть цього різновиду однобічності і неповноти поля-
гав у тому, що на порушення діючих тоді вимог (ч.7 ст. 374, 399 КПК 
України 1960 р.) орган досудового розслідування чи суд не виконав 
обов’язкових для нього вказівок, внаслідок чого прогалина залиши-
лась неусунутою і допущена правозастосовна помилка продовжувала 
існувати. Питання про визначення істотності недосліджених обста-
вин не ставилось, оскільки їх вже визнав істотними у своїй ухвалі суд 
вищої інстанції80. А це тягнуло обов’язкове скасування вироку при по-
вторній апеляційній перевірці. Водночас, про однобічність і неповно-
ту не йшлося в тих випадках, коли судом вищого рівня констатувалась 
відсутність або недостатність доказового матеріалу для з’ясування 

79 Jacek Izydorczyk. Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej / 
Izydorczyk Jacek. – Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódźkiego, 2010. – С. 69.

80 Тыричев И. В. Односторонность и неполнота дознания, предварительного или судебного 
следствия как кассационное основание / И. В. Тыриев // Актуальные вопросы развития и со-
вершенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокурорском над-
зоре. Сборник научных трудов. – М.: ВЮЗИ, 1981. – С. 122; Давлетов А. А. Односторонность 
или неполнота уголовно-процессуального исследования как основание пересмотра приговора: 
автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс 
и криминалистика; судебная экспертиза» / А. А. Давлетов. – Свердловск, 1980. – С. 15.
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певних фактів, але суд першої інстанції вичерпав усі можливості для 
одержання такого матеріалу (недопитаний свідок помер, речові дока-
зи знищені, проведення огляду та призначення експертизи виявляєть-
ся неможливим і т. п.).

Відсутність аналізованого положення у чинному КПК України по-
яснюється як ліквідацією інституту повернення кримінальної справи 
на додаткове розслідування, так і формальною забороною апеляцій-
ній інстанції призначати новий судовий розгляд в суді першої інстан-
ції з інших підстав, окрім істотного порушення кримінального про-
цесуального закону. На думку законодавця, прогалини в доказовому 
матеріалі повинні бути усунені самим судом апеляційної інстанції.

Не одержав окремого закріплення у ст. 410 КПК України й такий, 
передбачений п. 4 ч. 2 ст. 368 КПК України 1960 р., вид однобічності 
і неповноти, як нез’ясування з достатньою повнотою даних про осо-
бу засудженого чи виправданого. Таке порушення означало, що за-
лишились нез’ясованими з вичерпною повнотою окремі елементи 
предмету доказування, до структури якого входять зазначені відомос-
ті. А. А. Давлєтов зазначав, що оскільки дані про особу засудженого 
та виправданого мають різну природу – кримінально-правову, кримі-
налістичну, кримінальну процесуальну, то їх нез’ясування не може 
вважатись безумовним видом однобічності і неповноти та завжди 
спричиняти скасування вироку81. Очевидно, нез’ясування з достат-
ньою повнотою таких даних законодавець окремо не виділив з огляду 
на те, що вони охоплюються обставинами, які підлягають доказуван-
ню у кримінальному провадженні, на них поширюється загальне ви-
значення однобічності та неповноти судового розгляду, сформульова-
не у ст. 410 КПК України.

Маючи самостійний прояв, аналізована підстава може породжу-
вати інші порушення кримінального процесуального закону. Так, 
у кожному випадку встановлення однобічності та неповноти судового 
розгляду висновки суду першої інстанції про обставини криміналь-
ного провадження не відповідатимуть дослідженим під час судового 
розгляду доказам. Річ у тім, що однобічне та неповне з’ясування об-
ставин кримінального провадження, збирання та дослідження доказів 

81 Давлетов А. А. Односторонность или неполнота уголовно-процессуального исследования 
как основание пересмотра приговора: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: 
спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза» / А. А. Давлетов. – 
Свердловск, 1980. – С. 15.
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неминуче спричиняють необ’єктивну, упереджену оцінку таких дока-
зів. У цьому проявляється зв’язок філософських категорій «причина-
наслідок». З іншого боку, однобічність і неповнота судового розгляду 
може бути результатом вчинення істотного порушення вимог кримі-
нального процесуального закону (ст. 412 КПК України). Фактично 
про такий випадок йдеться у п. 1 ст. 410 КПК України.

Ще одним важливим питанням, пов’язаним з аналізованою під-
ставою, є з’ясування наслідків, які можуть настати в результаті ви-
явлення однобічності та неповноти судового розгляду. Це питання за-
лишається дискусійним у теорії кримінального процесу.

Одні процесуалісти вважають, що дана підстава передбачає 
обов’язкове скасування вироку з поверненням справи на додаткове 
розслідування чи новий судовий розгляд, другі – додають до цього ще 
й можливість скасування вироку та закриття справи, причому вони 
одностайні, що за вказаною підставою зміна вироку не допускаєть-
ся82. Дослідники, які належать до третьої групи, допускають можли-
вість і зміни вироку в разі виявлення однобічності та неповноти83.

82 Павлов С. Уголовное правосудие народной республики Болгарии / С. Павлов. – М.: Изд-во 
иностранной л-ры, 1954. – С. 284; Цыпкин А. Л. Право на защиту в кассационном и надзорном 
производстве и при исполнении приговора / А. Л. Цыпкин. – Саратов: Приволжское книжное изд-
во, 1965. – С. 62; Перлов И. Д. Надзорное производство в уголовном процессе / И. Д. Перлов. – 
М.: Юрид. лит., 1974. – С. 152; Глушков В. С. Изменение приговора в кассационной инстанции: 
автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс 
и криминалистика; судебная экспертиза» / В. С. Глушков. – М., 1978. – С. 15; Давлетов А. А. Од-
носторонность или неполнота уголовно-процессуального исследования как основание пере-
смотра приговора: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 
«Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза» / А. А. Давлетов. – Свердловск, 
1980. – С. 19–20; Тыричев И. В. Односторонность и неполнота дознания, предварительного или 
судебного следствия как кассационное основание И. В. Тыричев // Актуальные вопросы раз-
вития и совершенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокурор-
ском надзоре. Сборник научных трудов. – М.: ВЮЗИ, 1981. – С. 126; Омельяненко Г. Питання 
перевірки законності та обгрунтованості вироків вищестоящою судовою інстанцією / Коментар 
судової практики з кримінальних справ / Г. Омельяненко // Бюлетень законодавства і юридичної 
практики України. – 1996. – № 6. – С. 130; Яновська О. Г. Провадження в суді апеляційної ін-
станції // Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. 
проф. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – С. 854–855; Коровай-
ко О. І. Провадження в суді апеляційної інстанції // Кримінальний процесуальний кодекс Укра-
їни: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарчен-
ко. – Х.: Одіссей, 2013. – С. 741.

83 Алексеев В. Основания и пределы изменения приговоров кассационной инстанцией / В. Алек-
сеев // Советская юстиция. – 1967. – № 20. – С. 26; Богословская Л. А. Односторонность и непо-
лнота предварительного или судебного следствия как основание к отмене или изменению пригово-
ра: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс 
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На наш погляд, правильною видається позиція третьої групи до-
слідників. Однобічно та неповно проведений судовий розгляд може 
спричинити неправильну оцінку деяких епізодів кримінального прова-
дження. Певні епізоди у такому випадку можуть бути виключені з виро-
ку при його апеляційній перевірці, а провадження у тій частині закрите. 
Так, суд апеляційної інстанції може визнати недостатньо дослідженими 
обставини у частині встановлення одного чи кількох епізодів, що отри-
мали спільну кваліфікацію з іншими епізодами (наприклад, визнання 
особи винною у кількох випадках незаконного збагачення).

У разі встановлення однобічності та неповноти судового розгля-
ду апеляційна інстанція не уповноважена скасувати судове рішення 
та призначити новий судовий розгляд в суді першої інстанції. Усі 
прогалини в доказовому матеріалі повинні бути усунуті самою апе-
ляційною інстанцією незалежно від необхідності перевірки значного 
обсягу доказів, дослідження нових доказів, можливості в кінцевому 
підсумку погіршення становища обвинуваченого (виправданого, осо-
би, кримінальне провадження щодо якої закрито, або застосовані при-
мусові заходи виховного чи медичного характеру). Для цього апеля-
ційна інстанція повинна докласти максимуму зусиль – повноважень 
у неї достатньо.

Однак аналіз судової практики свідчить про протилежне. За ре-
зультатами встановлення ознак однобічності та неповноти судового 
розгляду апеляційна інстанція скасовує судове рішення та призначає 
новий розгляд в суді першої інстанції. Це чудово видно з використа-
них у цьому параграфі прикладів із судової практики. Більше того, 
нерідко виявивши за результатами апеляційного розгляду наявність 
однобічності та неповноти, суди апеляційної інстанції з метою до-
держання формального права скасувати судове рішення і призначити 
и криминалистика; судебная экспертиза»/ Л. А. Богословская. – Харьков, 1973. – С. 15; Познан-
ский В. А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском уголовном процес-
се / В. А. Познанский. – Саратов: изд-во Саратов. ун-та, 1978. – С. 77–78; Береговой И. Е. Пределы 
полномочий вышестоящих судов по изменению приговора: автореф. дисс. на соискание уч. степени 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовное право и уголовный процесс» / И. Е. Береговой. – М., 
1981. – С. 17–20; Маринів В. І. Провадження в суді апеляційної інстанції // Кримінальний процесу-
альний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Гро-
шевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х.: Право, 
2012. – С. 221; Малихіна С. М., Ковтун І. П. Методичні рекомендації з участі прокурора в судовому 
провадженні з перегляду судових рішень в апеляційному порядку / С. М. Малихіна, І. П. Ковтун. – 
К., 2012. – С. 28; Куйбіда Р. О. Провадження в суді апеляційної інстанції // Науково-практичний 
коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / За ред. 
О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013. – С. 736.
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новий розгляд в суді першої інстанції у своїх ухвалах вказують ще й 
на наявність ознак істотного порушення вимог кримінального про-
цесуального закону84. На такі випадки повинен реагувати касаційний 
суд у своїх ухвалах щодо конкретних кримінальних проваджень, уза-
гальненнях судової практики та у постановах пленуму. До речі, в Ін-
формаційному листі «Про деякі питання порядку здійснення судового 
провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції 
відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 
21 листопада 2012 р. Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ упустив це важливе питання85.

Заради справедливості також варто зазначити, що у певних си-
туаціях сам законодавець змушує суди апеляційної інстанції всу-
переч положенням ч. 1 ст. 415 КПК України скасовувати вироки 
та ухвали і призначати новий судовий розгляд в суді першої інстан-
ції з підстави однобічності та неповноти судового розгляду. Так, 
у разі оскарження судового рішення у зв’язку з невстановленням 
цілої низки обставин, що істотно впливають на висновки суду, але 
за відсутності клопотання про дослідження нових доказів, апеля-
ційна інстанція, посилаючись на заборону ч. 3 ст. 404 КПК України 
з власної ініціативи досліджувати докази, які не досліджувалися су-
дом першої інстанції, змушена скасувати таке рішення і призначити 
новий судовий розгляд. Критика наведеного законодавчого підходу 
та спосіб вирішення аналізованої ситуації вже обґрунтовані авто-
ром цих рядків86.

До речі, ще процесуалісти радянського періоду пропонували роз-
ширити повноваження суду другої інстанції, надавши йому право 
усувати в деяких випадках виявлену однобічність та неповноту до-

84 Ухвала апеляційного суду Дніпропетровської області від 28 липня 2014 р. Справа 
№ 216/3287/13-к. Провадження № 11-кп/774/333/К/14// Єдиний державний реєстр судових рі-
шень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39910787

85 Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ «Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судо-
вих рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу 
України» від 21 листопада 2012 р. № 10–1717/0/4–12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1717740–12

86 Бобечко Н. Р. Збирання та дослідження доказів у стадії апеляційного провадження згідно 
КПК України / Н. Р. Бобечко // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 2. – [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2013_2_6.pdf; Бобечко Н. Р. До-
казування у стадіях апеляційного та касаційного провадження за КПК України: навч. посіб. / 
Н. Р. Бобечко; за ред. академіка НАПрН України, проф. В. Т. Нора. – Тернопіль: Підручники 
та посібники, 2014. – С. 42. 
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слідження, скоротивши, у такий спосіб, скасування судових рішень 
з цієї підстави87.

Як бачимо, аналізована підстава і у новому КПК України не по-
збавлена недоліків та у визначених напрямах потребує вдосконалення.

Раніше, дослідники пропонували по-новому викласти назву, за-
гальне формулювання і безумовні випадки однобічності та неповноти.

Так, оскільки всебічність, повнота і об’єктивність (а відповідно 
і однобічність, неповнота та необ’єктивність) тісно взаємопов’язані 
та можуть бути розділені лише як наукові абстракції, то пропонува-
лось удосконалити закон, вказавши не тільки на однобічність і непо-
вноту, але й на необ’єктивність дослідження88.

Однобічним і неповним запропоновано вважати дізнання, досу-
дове або судове слідство, в яких не встановлені які-небудь обстави-
ни, що входять до предмету доказування, не залучені, не використані 
або неправильно використані докази, що достовірно встановлюють 
вказані обставини89.

Дізнання, досудове чи судове слідство в усякому разі рекомендо-
вано визнати однобічним і неповним, коли: 1) не були встановлені 
обставини, що складають предмет доказування у справі; 2) не були 
досліджені обставини, зазначені в ухвалі суду, який повернув справу 
на додаткове розслідування або на новий судовий розгляд90.

Загалом такі ініціативи й сьогодні видаються обґрунтованими і та-
кими, що заслуговують на увагу, однак з певними застереженнями.

87 Богословская Л. А. Односторонность и неполнота предварительного или судебного след-
ствия как основание к отмене или изменению приговора: автореф. дисс. на соискание уч. 
степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная 
экспертиза»/ Л. А. Богословская. – Харьков, 1973. – С. 17–18; Давлетов А. А. Односторонность 
или неполнота уголовно-процессуального исследования как основание пересмотра приговора: 
автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс 
и криминалистика; судебная экспертиза» / А. А. Давлетов. – Свердловск, 1980. – С. 21.

88 Ласточкина Р.Н., Москвитина Т. А. Основания к отмене или изменению приговора: Текст 
лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1987. – С. 15–16.

89 Богословская Л. А. Односторонность и неполнота предварительного или судебного след-
ствия как основание к отмене или изменению приговора: автореф. дисс. на соискание уч. степени 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза»/ 
Л. А. Богословская. – Харьков, 1973. – С. 11; Богословская Л. А. Основания к отмене или изме-
нению приговоров. Учебное пособие / Л. А. Богословская. – Харьков: Юрид. ин-т, 1981. – С. 43.

90 Давлетов А. А. Односторонность или неполнота уголовно-процессуального исследования 
как основание пересмотра приговора: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: 
спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза» / А. А. Давлетов. – 
Свердловск, 1980. – С. 15–16.
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Насамперед, слушна, на перший погляд, пропозиція доповнити 
формулювання аналізованої підстави терміном «необ’єктивність до-
слідження» жодним чином не сприятиме точності кримінальної про-
цесуальної кваліфікації, правильному розмежуванню складів кри-
мінальних процесуальних правопорушень, оскільки встановлення 
ознак будь-якої з підстав може вказувати на неупередженість слідчого 
судді, суду.

Також не видається переконливою пропозиція відносити до ознак 
однобічності та неповноти судового розгляду невикористання або 
неправильне використання доказів. Як уже відзначалось, аналізова-
на підстава виражається в тому, що внаслідок недостатності доказів 
встановлені не всі обставини, що мають значення для кримінального 
провадження, або окремі з них з’ясовані недостатньо глибоко. Коли ж 
докази наявні у матеріалах кримінального провадження, але з певних 
причин вони не були використані чи використані неправильно, то ма-
тиме місце інша апеляційна підстава – невідповідність висновків суду 
першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження 
(ст. 411 КПК України).

З огляду на ліквідацію інституту повернення кримінального про-
вадження на додаткове розслідування та неможливість призначен-
ня нового розгляду в суді першої інстанції у зв’язку з однобічністю 
та неповнотою, недослідженість обставин, зазначених в ухвалі суду, 
який повернув справу на додаткове розслідування або на новий судо-
вий розгляд навряд чи може вважатися безумовним випадком прояву 
аналізованої підстави.

Підсумовуючи вищенаведені положення, ст. 410 КПК України в по-
рядку de lege ferenda доцільно змінити, виклавши її в такій редакції:

«Стаття 410. Однобічність і неповнота судового розгляду
1. Однобічним і неповним є судовий розгляд, під час якого вна-

слідок не залучення належних, допустимих, достовірних та достатніх 
доказів залишились недослідженими обставини, з’ясування яких має 
або може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтова-
ного та справедливого судового рішення.

2. Судовий розгляд у будь-якому разі визнається однобічним і не-
повним, якщо не були з’ясовані або були поверхнево з’ясовані об-
ставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні».
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§ 2. НЕВІДПОВІДНІСТЬ ВИСНОВКІВ 
СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ФАКТИЧНИМ 

ОБСТАВИНАМ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ

Другою за черговістю підставою для скасування чи зміни судо-
вого рішення в апеляційному порядку є невідповідність ви-

сновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального 
провадження (п.2 ч. 1 ст. 409, ст. 411 КПК України).

Варто зазначити, що даний критерій для оскарження й перевір-
ки судових рішень використовується у вітчизняному кримінальному 
процесуальному законодавстві вже впродовж тривалого часу. Так, 
п. 4 ст. 348 КПК УРСР 1927 р. однією з підстав для зміни або скасу-
вання вироку визнавався випадок, «якщо вирок істотно суперечить 
даним, які встановлено в справі, або коли в ньому є істотна неясність 
або неповнота»91.

Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним об-
ставинам кримінального провадження пов’язана недоліками в оцінці 
судом доказів (для прикладу, наданням тим чи іншим доказам напе-
ред встановленої сили; обґрунтування обвинувального вироку лише 
на показаннях обвинуваченого, який визнав свою вину; відсутність 
пояснення причин незгоди з висновком експерта), а також з відсут-
ністю мотивування чи неналежним мотивуванням судового рішення 
(у вироку суд немотивовано відкинув докази однієї сторони і взяв 
за основу докази іншої сторони, суперечності між мотивувальною 
та резолютивною частиною судового рішення). При цьому не від-
повідати фактичним обставинам кримінального провадження може 
не тільки вирок чи ухвала суду першої інстанції, але й ухвала слід-
чого судді.

Дана підстава є основною, але не єдиною формою відображення 
необґрунтованості судового рішення. Помилково вважати, що тільки 
невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обстави-
нам кримінального провадження є втіленням необґрунтованості судо-
вого рішення. Оскільки обґрунтованість будь-якого процесуального 

91 Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. Офіціальний текст зі змінами і доповненнями 
на 1 лютого 1940 р. – К.: Юридичне видавництво Народного комісаріату юстиції Союзу РСР, 
1940. – С. 115.



ГЛАВА 4. Система підстав для зміни або скасування судових рішень...  

67

рішення охоплює три елементи – обставини, що мають значення для 
кримінального провадження, докази, які підтверджують їх наявність 
або відсутність, а також висновки, що ґрунтуються на зібраних та до-
сліджених доказах, то певний елемент необґрунтованості судового 
рішення одержує вираз й у такій фактичній процесуальній підставі 
як неповнота судового розгляду (ст. 410 КПК України). Крім того, 
не можна вважати обґрунтованим й судове рішення, яке ґрунтується 
на недопустимих доказах (ч.1 ст. 412 КПК України). Ознаки необґрун-
тованості судового рішення знайшли закріплення й у кримінально-
правових підставах для його зміни або скасування – неправильному 
застосуванні закону України про кримінальну відповідальність (на-
приклад, висновки суду щодо кримінально-правової кваліфікації ді-
яння не відповідають дослідженим судом доказам) та невідповідності 
призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопору-
шення та особі обвинуваченого (зокрема висновки суду щодо визна-
чення виду та розміру покарання не узгоджуються із встановленими 
обставинами, які враховуються при його призначенні). Тому А. Л. Рів-
лін мав рацію пишучи, що елемент необґрунтованості міститься в усіх 
підставах для скасування або зміни судових рішень92.

Деякі дослідники вважають, що даною підставою охоплюються 
й порушення, пов’язані із збиранням та дослідженням доказів, тобто 
помилки, зумовлені неправильною організацією процесу доказування 
у конкретній кримінальній справі93.

На наш погляд, таке трактування характеризує усі криміналь-
ні процесуальні підстави для зміни або скасування судових рішень 
у кримінальному провадженні. Однак кожна з них виконує чітко від-
ведену їй пізнавальну роль. Тому не випадково зі змісту ст. 411 КПК 
України не простежується безпосередній зв’язок з такими елемента-
ми процесу доказування як збирання та дослідження доказів, адже він 
характерний для неповноти судового розгляду (ст. 410 КПК України).

Крім того, аналіз ст.ст. 410 та 411 КПК України не дає підстав 
стверджувати, що неповнота судового розгляду проявляє себе винят-
ково в умовах таких прогалин у дослідженні обставин кримінального 
провадження, що піддаються заповненню, натомість невідповідність 
висновків суду першої інстанції фактичним обставинам криміналь-

92 Ривлин А. Л. Пересмотр приговоров в СССР / А. Л. Ривлин. – М.: Госюриздат, 1958. – С. 182.
93 Грошевой Ю.М., Пономаренко Л. Г., Хотенец В. М. Кассационный протест прокурора 

по уголовным делам / Ю. М. Грошевой, Л. Г. Пономаренко, В. М. Хотенец. – К.: УМК ВО, 1989. – С. 64.
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ного провадження діє там, де прогалини не піддаються заповненню94. 
В основі наведеної точки зору, як видається, лежить помилковий 
критерій розмежування обох фактичних процесуальних підстав для 
оскарження й перевірки судових рішень.

Насамперед, можливість застосування такого виду правовіднов-
лювальної санкції як скасування судового рішення у випадку вияв-
лення невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним 
обставинам кримінального провадження (ч.2 ст. 411 КПК України) до-
зволяє дійти висновку про зв’язок цієї підстави й з такою неповнотою 
дослідження, яку можна усунути. Більше того, будь-яка неповнота до-
казів свідчить про недостатність підстав для висновків суду, а не тіль-
ки така, яку неможливо заповнити за результатами перевірки судового 
рішення95. Неповнота доказів, яку неможливо усунути, що призвела 
до недоведеності обвинувачення у цілому або окремих епізодів об-
винувачення, про яку вів мову І. В. Тирічев, не може кваліфікуватися 
лише як невідповідність висновків суду фактичним обставинам спра-
ви (ст. 411 КПК України), оскільки дана підстава у цьому випадку є 
наслідком іншого порушення кримінального процесуального закону – 
неповноти судового розгляду (ст. 410 КПК України). За такої ситуації 
має місце ідеальна сукупність підстав – ст.ст. 410, 411 КПК України.

З огляду на викладене, навряд чи можна підтримати точку зору 
про неможливість одночасного застосування вказаних підстав у виді 
ідеальної сукупності96. Конкуренція підстав, викликана допущеними 
у справі істотними прогалинами в доказуванні, які завжди виклика-
ють сумніви у правильності висновків суду, вирішується на користь 
обох підстав, а не якоїсь з них.

Показовим у цьому питанні є така справа. Вироком Цюрупинсько-
го районного суду Херсонської області від 7 квітня 2014 р. ОСОБА_1 
визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 121 КК України, та йому призначено покарання у виді 
семи років позбавлення волі. Стягнуто з ОСОБА_1 витрати на користь 

94 Тыричев И. В. Односторонность и неполнота дознания, предварительного или судебного 
следствия как кассационное основание / И. В. Тыричев // Актуальные вопросы развития и совер-
шенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокурорском надзоре. 
Сборник научных трудов. – М.: ВЮЗИ, 1981. – С. 126.

95 Тыричев И. В. Односторонность и неполнота дознания, предварительного или судебного 
следствия как кассационное основание / И. В. Тыричев // Актуальные вопросы развития и совер-
шенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокурорском надзоре. 
Сборник научных трудов. – М.: ВЮЗИ, 1981. – С. 126.

96 Там само. – С. 127.
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держави в сумі 3685,94 грн. Прокурор, який брав участь у розгляді 
кримінального провадження в суді першої інстанції, подав на вирок 
апеляційну скаргу, оскільки вважав його незаконним у зв’язку з не-
відповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального 
провадження, неправильним застосуванням судом першої інстанції 
закону України про кримінальну відповідальність та невідповідністю 
призначеного судом покарання тяжкості кримінального правопору-
шення та особі обвинуваченого.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, органом 
досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачувався за ч. 2 ст. 15, п. 1 
ч. 2 ст. 115 КК України, що передбачає відповідальність за закінчений 
замах на вбивство, тобто протиправне заподіяння смерті двом особам, 
не доведений до кінця з причин, що не залежали від волі винного. Суд 
першої інстанції, належно не дослідивши обставини кримінального 
провадження, дійшов передчасного висновку про відсутність в діях 
ОСОБА_1 умислу на позбавлення життя обох потерпілих та кваліфі-
кував його дії за ч. 1 ст. 121 КК України. В засіданні суду першої ін-
станції згідно даних фіксації судового провадження технічним носієм 
обвинувачений ОСОБА_1 стверджував, що наніс потерпілому ОСО-
БА_3 удар ножем, захищаючись від його нападу. Під час повторного 
дослідження доказів кримінального провадження в засіданні апеля-
ційного суду ОСОБА_1 наполягав на спричиненні тяжких тілесних 
ушкоджень потерпілому ОСОБА_3 під час захисту від злочинних 
посягань того, фактично не визнав свою вину в обсязі, визначеному 
обвинуваченням. При цьому у вироку суду першої інстанції зазна-
чено про повне визнання ним своєї вини. Допитаний в суді першої 
інстанції потерпілий ОСОБА_3, не спростовуючи фактично версії 
ОСОБА_1 на свій захист, пояснив, що не пам’ятає, хто перший роз-
почав бійку та за яких обставин ОСОБА_1 наніс йому удар ножем. 
В суді апеляційної інстанції потерпілий ОСОБА_3 не спростував по-
казання ОСОБА_1 у тій частині, що, можливо, він першим розпочав 
бійку. Суд першої інстанції не вжив достатніх заходів до детального 
допиту ОСОБА_4, очевидця сварки та бійки ОСОБА_1 з ОСОБА_3, 
не допитав її ретельно про обставини завдання тілесних ушкоджень 
ОСОБА_3, не встановив належно всі обставини злочину, однак при-
йняв до уваги її показання в частині відсутності умислу ОСОБА_1 
на вбивство та ОСОБА_3, що стало однією з причин перекваліфікації 
дій обвинуваченого на більш м’який злочин. Як вбачається з оскарже-



70

ГЛАВА 4. Система підстав для зміни або скасування судових рішень...  

ного рішення, суд першої інстанції не спростував наявні суперечності 
в показаннях обвинуваченого та потерпілого щодо обставин злочину, 
належно не з’ясував ці обставини, не дав оцінку показанням ОСО-
БА_1, відповідно до яких він спричинив потерпілому ОСОБА_3 ті-
лесні ушкодження, захищаючись від його протиправних посягань97.

Водночас, невідповідність висновків суду першої інстанції фактич-
ним обставинам кримінального провадження як самостійна підстава 
для зміни або скасування судових рішень застосовуватиметься, якщо 
усебічно та повно встановлені обставини, що мають значення для кри-
мінального провадження, не було допущено істотних порушень вимог 
кримінального процесуального закону – доказування здійснювалось 
за допомогою передбачених кримінальним процесуальним законом 
засобів (доказів і способів одержання доказової інформації), а при 
ухваленні судового рішення використовувалися докази, що наділені 
властивістю допустимості, однак в його основу покладені недосто-
вірні відомості про обставини, що мають значення для кримінального 
провадження, не усі докази оцінені судом згідно встановлених правил, 
у судовому рішенні не наведені мотиви, що пояснюють висновки, яких 
дійшов суд, або наявна у ньому мотивація є непереконливою.

Маючи самостійний прояв, невідповідність висновків суду фактич-
ним обставинам кримінального провадження може зумовлювати на-
явність й інших підстав для зміни або скасування судових рішень. Так, 
помилковість висновків суду, зроблених на підставі досліджених доказів, 
нерідко спричиняє судову помилку у вигляді неправильного застосування 
закону України про кримінальну відповідальність (ст. 413 КПК України) 
та невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості криміналь-
ного правопорушення та особі обвинуваченого (ст. 414 КПК України).

Варто зазначити, що хоча аналізована підстава для зміни або ска-
сування судових рішень в апеляційному порядку закріплена далеко 
не у всіх КПК зарубіжних держав, однак доктрині кримінального 
процесу та правозастосовній діяльності вона відома і розглядається 
як елемент фактичних помилок, допущених судом.

Так, згідно п. 3 art. 438 КПК Республіки Польща судове рішення 
підлягає скасуванню або зміні у разі виявлення помилки у встанов-
ленні фактичних обставин, покладених в основу судового рішення, 

97 Ухвала апеляційного суду Херсонської області від 29 вересня 2014 р. Провадження 
№ 11кп/791/421/14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/40675472
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якщо вона могла мати вплив на зміст цього рішення98. У польській 
процесуальній теорії з цього приводу стверджується, що помилка 
у встановленні фактичних обставин полягає в обґрунтуванні виро-
ку неповним доказовим матеріалом (bład braku) або у виході за межі 
вільної оцінки доказів (bład dowolności)99.

У науці словацького кримінального процесу серед елементів сис-
теми підстав для апеляційного оскарження судових рішень (dôvody 
odvolania) виділяють т.зв. фактичні помилки. Проявами останніх мо-
жуть бути: а) неповнота встановлення фактів, коли деякі обставини 
зовсім не були з’ясовані або не були зібрані усі необхідні докази; б) 
неправильність встановлення фактів, коли деякі обставини, наведе-
ні в судовому рішенні, не випливають з досліджених доказів; в) не-
ясність встановлених фактів, коли з судового рішення не зрозуміло, 
на яких доказах воно ґрунтується; г) суперечливість встановлених 
фактів, коли висновки у судовому рішенні містять протилежні поло-
ження, одночасне існування яких виключається100.

Аналогічну позицію висловлюють і чеські дослідники101.
За характером порушення, що покладене в основу невідповідності 

висновків суду першої інстанції фактичним обставинам криміналь-
ного провадження, вона належить до фактичних підстав (error facti).

З іншого боку, беручи до уваги функції норм у правовому регу-
люванні, що лежать в її основі, вона є різновидом кримінальних про-
цесуальних підстав.

Своєю чергою, залежно від наявності або відсутності порушень, 
пов’язаних із предметом, межами та процесом доказування, невідповід-
ність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам криміналь-
ного провадження становить собою фактичну процесуальну підставу.

Натомість за імперативним чи диспозитивним характером при-
пису про визнання відповідних порушень істотними, невідповідність 

98 Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w 
sprawach o wykroczenia, Kodeks karny wykonawczy. – Bielsko-Biała: OD.NOWA, 2014. – C. 375.

99 Jacek Izydorczyk. Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej / 
Izydorczyk Jacek. – Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódźkiego, 2010. – С. 250; Dariusz Świecki. 
Apelacja w postępowaniu karnym / Świecki Dariusz. – Warszawa: Lexis Nexis, 2011. – С. 157.

100 Josef Čentéš a kolektív. Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť. 2 vydanie. – 
Šamorín: Heuréka, 2012. – C. 623; Jaroslav Ivor a kolektív. Trestné právo procesné. Druhé, doplnené 
a prepracované vydanie. – Bratislava: IURA EDITION, 2010. – C. 717.

101 Jiři Jelínek a kolektív. Trestní právo procesní. – 2 vydaní podle novelizované právní úpravy 
účinné od 1. 9. 2011. – Praha: Leges, 2011. – С. 599–600.
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висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінально-
го провадження є умовною (відносною) підставою.

Важливе значення в контексті ст. 411 КПК України має з’ясування 
термінів «висновки суду» та «фактичні обставини кримінального 
провадження».

У мовознавстві слово «висновки» тлумачиться як остаточна думка 
про що-небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, 
міркувань або розгляду певних фактів102. Звідси висновками суду є ло-
гічні підсумки, яких він дійшов за результатами оцінки доказів.

На думку Я. О. Мотовіловкера, термін «фактичні обставини спра-
ви» вжитий в тому ж значенні, в якому у ст. 84 КПК України викорис-
товується поняття «фактичні дані». Тому, – продовжує автор, – мова 
йде про невідповідність висновків обставинам, що мають значення 
для правильного вирішення справи, сукупності зібраних доказів103.

На переконання В. В. Бородінова, під фактичними обставинами 
справи необхідно розуміти як обставини, закріплені у кримінальній 
справі, підтверджені зібраними у встановленому порядку доказами, 
так і не одержані під час досудового розслідування, але наявні в дій-
сності104.

О. В. Волощенко вважає фактичними закріплені в кримінальній 
справі та підтверджені зібраними і належним чином дослідженими 
в установленому порядку доказами обставини, а також обставини, які 
не були виявлені під час досудового розслідування і судового розгля-
ду, але факт їх існування не піддається сумніву (наприклад, преюди-
ційні факти)105.

О. С. Александров, М. М. Ковтун та С. І. Беззубов під «фактич-
ними обставинами справи» розуміють всі фактичні обставини спра-
ви, встановлені як під час апеляційного провадження, так і раніше, 
судом першої інстанції, що не стали предметом розгляду в засіданні 

102 Словник української мови в десяти томах. Т. 1. – К.: Наукова думка, 1970. – С. 492.
103 Мотовиловкер Я. Неправильное установление фактической стороны дела как кассацион-

ное основание / Я. Мотовиловкер // Советская юстиция. – 1967. – № 2. – С. 9.
104 Бородинов В. В. Порядок и основания отмены и изменения приговоров суда первой и апел-

ляционной инстанций в российском уголовном процессе: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Владимир Владимирович Бородинов. – Краснодар, 2003. – С. 83–84.

105 Волощенко А. В. Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела как 
основание к отмене или изменению судебного решения / А. В. Волощенко // Уголовный про-
цесс. – 2008. – № 5. – С. 49; Волощенко А. В. Основания отмены или изменения судебных ре-
шений по уголовным делам в порядке надзора: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Алексей 
Викторович Волощенко. – Саранск, 2008. – С. 113.
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суду другої інстанції106. Аналогічне бачення з цього приводу виклали 
О. М. Палієва та В. Б. Калмиков107.

З точки зору І. І. Котубея фактичні обставини кримінального про-
вадження становлять собою сукупність фактичних даних, що ха-
рактеризують обставини діяння, яке є предметом судового розгляду, 
а також систему доказів, наданих суду та досліджених ним на під-
твердження наявності чи відсутності таких обставин108.

Незважаючи на деякі логічні суперечності у наведених дефініціях 
(визначення фактичних обставин через фактичні обставини, розмеж-
ування фактичних даних та доказів), фактичні обставини криміналь-
ного провадження трактуються дослідниками як підтверджені дока-
зами обставини, що мають значення для кримінального провадження. 
Таке трактування відповідає усталеному в теорії права підходу до ро-
зуміння фактичних обставин справи як подій, явищ дійсності, яким 
правові норми надають юридичного значення109.

Утім, зі змісту ст. 411 КПК України не випливає, що визначена 
у ній група процесуальних порушень, зводиться до невідповіднос-
ті висновків суду першої інстанції обставинам, що мають значення 
для кримінального провадження, оскільки наявність або відсутність 
останніх підлягає встановленню під час судового розгляду. З букваль-
ного розуміння назви даної підстави можна дійти помилкового ви-
сновку, що вона охоплює помилки суду першої інстанції в юридичній 
оцінці діяння та визначенні заходів кримінально-правового впливу 
за його вчинення. Однак в окреслених ч. 1 ст. 411 КПК України випад-
ках йдеться про невідповідність висновків суду сукупності зібраних 

106 Александров А.С., Ковтун Н. Н. Основания к отмене (изменению) приговора в суде апелля-
ционной инстанции / А. С. Александров, Н. Н. Ковтун // Государство и право. – 2001. – № 10. – 
С. 58; Беззубов С. И. Производство по уголовному делу в апелляционном суде: проблемы тео-
рии, нормативного регулирования и правоприменительной деятельности: дисс. … канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / Сергей Иванович Беззубов. – Н. Новгород, 2007. – С. 189.

107 Палиева О. Н. Апелляционное производство в уголовном процессе России: дисс. … 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Оксана Николаевна Палиева. – Москва, 2005. – С. 147–148; 
Калмыков В. Б. Кассационное производство в уголовном процессе: проблемы теории и пра-
воприменения: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09/ Виталий Борисович Калмыков. – Казань, 
2010. – С. 216. 

108 Котубей І. І. Фактичні обставини кримінального провадження та їх встановлення судом 
першої інстанції // І. І. Котубей // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія: Юриспруденція. – 2014. – № 7. – С. 210.

109 Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. – Вид. 9-е, 
зі змінами / П. М. Рабінович. – Львів: Край, 2007. – С. 146; Алексеев С. С. Общая теория права: 
учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. С. Алексеев. – М.: Проспект, 2009. – С. 539.
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та досліджених доказів, за допомогою яких з’ясовується наявність 
або відсутність обставин, що мають значення для кримінального про-
вадження. Тож назва ст. 411 КПК України не відповідає її змісту.

На неточність назви аналізованої підстави неодноразово зверта-
лось увагу у процесуальній літературі110.

До речі, згідно п. 1 ст. 395 КПК Республіки Вірменія111 та ч. 1 ст. 350 
КПК Киргизької Республіки112 вона називається «невідповідність ви-
сновків суду першої інстанції про фактичні обставини кримінальної 
справи дослідженим доказам».

Тож суть даної підстави полягає не у невідповідності висновків 
суду реальним фактам об’єктивної дійсності, а у невідповідності ви-
сновків суду дослідженим під час судового провадження доказам. 
З огляду на це, ст. 411 КПК України доцільно назвати «Невідповід-
ність висновків суду дослідженим доказам» та використовувати цей 
термін у її змісті.

Водночас дія ст. 411 КПК України не поширюється на фактичні об-
ставини, встановлені під час апеляційного розгляду, адже у цьому разі 
причиною невідповідності висновків суду першої інстанції дослідже-
ним доказам є неповнота судового розгляду (ст. 410 КПК України).

Варто зазначити, що законодавець запровадив ряд обмежень у за-
стосуванні положень ст. 411 КПК України. Так, під кутом зору ана-
лізованої підстави не можуть бути оскаржені й перевірені: а) вирок, 
ухвалений за результатами спрощеного провадження щодо криміналь-
них проступків (ч.1 ст. 381, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 394 КПК України); б) 
рішення суду першої інстанції з приводу обставин, які ніким не оспо-
рюються, у разі відмови сторін від дослідження доказів стосовно та-
ких обставин (ч.3 ст. 349, ч. 2 ст. 394 КПК України); в) вирок, яким за-
тверджена угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи 

110 Лагодина Е. И. Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным делам: 
дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Елена Ивановна Лагодина. – Краснодар, 2004. – С. 114–
115; Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. проф. 
А. В. Смирнова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – С. 616; Демурчев Г. Г. Осно-
вания отмены или изменения решений суда по уголовным делам, вступивших в законную силу: 
дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Георгий Геннадиевич Демурчев. – Краснодар, 2010. – С. 97; 
Червоткин А. С. Апелляция и кассация. Пособие для судей / А. С. Червоткин. – М.: Проспект, 
2010. – С. 252.

111 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1450&lang=rus#47

112 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики. – [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30241915&page=13
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обвинуваченим, а також угода про визнання винуватості між прокуро-
ром та підозрюваним чи обвинуваченим (чч. 3, 4 ст. 394 КПК України).

Кримінальний процесуальний закон не дає визначення аналізо-
ваної підстави, як це зроблено щодо неповноти судового розгляду 
(ч.1 ст. 410 КПК України) та істотного порушення вимог криміналь-
ного процесуального закону (ч.1 ст. 412 КПК України), однак перед-
бачив типові випадки її прояву.

Перший випадок полягає в тому, що висновки суду не підтвер-
джуються доказами, дослідженими під час судового розгляду (п.1 
ч. 1 ст. 411 КПК України).

Наведений вид невідповідності висновків суду дослідженим до-
казам зумовлений, насамперед, положеннями п. 2 ч. 1 ст. 372, п. 2 
ч. 1 ст. 374 КПК України, відповідно до яких мотивувальна частина 
ухвали та вироку суду повинна містити докази на підтвердження вста-
новлених судом обставин. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 373 КПК 
України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях 
і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду ви-
нуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Як слушно зауважував М. М. Гродзинський, судове рішення вва-
жатиметься правосудним, коли у ньому відображені всі досліджені під 
час судового розгляду докази, з яких випливають висновки, що дають 
чітку та конкретну відповідь на усі питання, що підлягають вирішенню 
судом113. М. С. Строгович підкреслював, що у вироку не може бути жод-
ного твердження, жодного факту, який не підкріплюється доказами114.

Крім того, згідно з ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази 
безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд 
отримує усно. Звідси випливає, що суд зобов’язаний, не керуючись 
висновками органів досудового розслідування, самостійно дослідити 
кожен доказ зокрема, а також їх сукупність та зробити висновки про 
наявність чи відсутність тих чи інших обставин, що мають значення 
для кримінального провадження.

Також суд не вправі посилатися на підтвердження своїх висно-
вків на зібрані під час досудового розслідування докази, якщо вони 
не були досліджені ним та не знайшли відображення у журналі су-

113 Гродзинский М. М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном про-
цессе / М. М. Гродзинский. – М.: Госюриздат, 1953. – С. 159.

114 Строгович М. С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров / 
М. С. Строгович. – М.: Госюриздат, 1956. – С. 109.
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дового засідання. Посилання в судовому рішенні на показання по-
терпілого, свідка, даних під час досудового розслідування або іншого 
судового розгляду, допускається тільки при оголошенні судом цих по-
казань у випадках, передбачених ч. 5 ст. 225, ч. 1 ст. 358 КПК України. 
Однак при цьому слід мати на увазі, що фактичні дані, які містяться 
в оголошених показаннях, можуть бути покладені в основу висновків 
суду лише після їх дослідження в судовому засіданні.

У п. 1 ч. 1 ст. 411 КПК України констатується правопорушення 
у вигляді голослівності висновків суду, їх ґрунтування на припущен-
нях, здогадках, на неперевірених під час судового розгляду даних. Ви-
сновки суперечать дослідженим судом доказам, логічно з них не ви-
пливають. У матеріалах кримінального провадження відсутні докази, 
які дозволили б суду дійти тих висновків, які він зробив. Це стосу-
ється й випадку, коли сукупності зібраних та досліджених під час 
судового розгляду доказів недостатньо для констатації винуватості 
обвинуваченого; про це можна зробити тільки ймовірнісний висно-
вок. Однак при цьому не йдеться про взагалі відсутність доказів для 
обґрунтування висновків суду, адже прогалини в доказовому матері-
алі охоплюються іншою підставою для зміни або скасування судових 
рішень –неповнотою судового розгляду (ст. 410 КПК України). Навпа-
ки, обставини, що мають значення для кримінального провадження, 
з’ясовані дослідженими під час судового розгляду доказами, але до-
казова база дає підстави для інших висновків.

Для прикладу, Вироком Зарічного районного суду м. Суми від 
6 листопада 2013 р. ОСОБА_3 засуджено за ч. 1 ст. 125 КК України 
до покарання у виді штрафу в розмірі 510 грн. Прокурор подав на ви-
рок апеляційну скаргу, в якій просив його змінити у зв’язку з невід-
повідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального 
провадження. Свої вимоги прокурор мотивував тим, що суд, не вста-
новивши і не зазначивши вчинення ОСОБА_3 правопорушення в ста-
ні алкогольного сп’яніння, безпідставно визнав вказану обставину 
як обтяжуючу покарання.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, дана об-
ставина, що обтяжує покарання обвинуваченого, не встановлена під 
час досудового розслідування і не наведена в обвинувальному акті. 
Однак суд першої інстанції не встановивши і не зазначивши у ви-
року про вчинення ОСОБА_3 правопорушення у стані алкогольного 
сп’яніння, визнав цю обставину обтяжуючою покарання обвинуваче-
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ного, чим допустив невідповідність висновків суду фактичним обста-
винам кримінального провадження.

З огляду на це, колегія суддів судової палати з розгляду криміналь-
них справ апеляційного суду Сумської області вирок Зарічного район-
ного суду м. Суми від 6 листопада 2013 р. щодо ОСОБА_3 змінила 
у зв’язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам 
кримінального провадження, виключивши з мотивувальної частини 
обтяжуючу покарання обставину – вчинення ОСОБА_3 кримінально-
го правопорушення у стані алкогольного сп’яніння115.

Аналізований прояв матиме місце й тоді, коли висновки суду 
обґрунтовані недопустимими доказами. Однак у цьому разі першо-
причиною такої помилки є істотне порушення вимог кримінального 
процесуального закону. Тому їх належить кваліфікувати в сукупнос-
ті – за п. 1 ч. 1 ст. 411 КПК України та ч. 1 ст. 412 КПК України.

Наступний вид невідповідності висновків суду першої інстанції 
дослідженим доказам має місце, коли суд не взяв до уваги докази, які 
могли істотно вплинути на його висновки (п.2 ч. 1 ст. 411 КПК 
України). Судове рішення повинно повно відображати наявні у ма-
теріалах кримінального провадження докази, у ньому не можна за-
мовчувати про істотні дані. Якщо у матеріалах кримінального про-
вадження є докази, які встановлюють обставини, що мають значення 
для кримінального провадження, – суд може визнати такі обставини 
встановленими або не визнати їх доведеними, однак в обох випадках 
у судовому рішенні повинно бути вказано, чи вважає суд такі факти 
доведеними чи недоведеними116.

Даний вид невідповідності висновків суду першої інстанції дослі-
дженим доказам охоплює ситуації, коли зроблені у вироку або ухва-
лі висновки з питань наявності або відсутності події кримінального 
правопорушення (суспільно небезпечного діяння), вчинення його об-
винуваченим, наявності або відсутності ознак, що впливають на кри-
мінально-правову кваліфікацію діяння, наявності або відсутності об-
ставин, що враховуються при визначенні виду та розміру покарання, 
застосування того чи іншого виду примусових заходів виховного або 
медичного характеру та їх розміру і т. п. не випливають з усіх наяв-

115 Ухвала апеляційного суду Сумської області від 9 січня 2014 р. Справа № 591/3795/13-к. 
Провадження № 11-кп/788/38/14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/36890301

116 Строгович М. С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров / 
М. С. Строгович. – М.: Госюриздат, 1956. – С. 109.
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них у матеріалах кримінального провадження та досліджених судом 
за участю учасників судового розгляду доказів. Деякі з них залиши-
лись поза увагою суду, були ним проігноровані. Тобто суд поклав 
в основу своїх висновків тільки частину доказів, досліджених під час 
судового розгляду. Відтак їх є недостатньо для ухвалення правосуд-
ного судового рішення. Фактично спостерігається однобічний підхід 
суду при обґрунтуванні своїх висновків з істотних для кримінального 
провадження питань.

Так, ухвалою Широківського районного суду Дніпропетров-
ської області від 27 січня 2014 р. засудженому ОСОБА_1 відмовле-
но в умовно-достроковому звільненню від відбування покарання. 
На дану ухвалу засуджений ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій 
просив її скасувати як незаконну і таку, що не відповідає обставинам 
справи. В обґрунтування послався на те, що суд не взяв до уваги, що 
всі стягнення погашені і не мають юридичної сили. Вказав, що суд 
не дослідив належним чином матеріали особової справи, які його ха-
рактеризують.

Як вбачається з матеріалів, ОСОБА_1 відбув більше ніж 1/2 стро-
ку, призначеного судом покарання, з моменту прибуття до виправної 
колонії з 1 червня 2012 р. характеризується позитивно, має заохо-
чення, що підтверджується матеріалами особової справи. До праці 
ставиться сумлінно, під впливом проведеної з ним індивідуально-ви-
ховної роботи змінив своє ставлення до вимог відбування покарання, 
суспільну небезпеку скоєного злочину усвідомлює в повному обсязі, 
висловлює каяття. Працевлаштований на власному виробництві уста-
нови на об’єкті «ТІК» вартівником, роботу виконує якісно, не порушу-
ючи правил техніки безпеки. Тому висновок суду про те, що в матеріа-
лах справи немає доказів виправлення засудженого, та відомостей про 
його ставлення до праці не відповідає дійсності. А норми виробітку, 
на що є посилання в ухвалі, вартівнику не встановлюються. Отримане 
ОСОБА_1 одне стягнення погашене за спливом часу, а інше зняте. 
Погоджуючись з доводами апеляційної скарги, колегія суддів конста-
тувала, що суд першої інстанції, відмовляючи в умовно-достроковому 
звільненні засудженого ОСОБА_1, не взяв до уваги всі дані про особу 
засудженого та всупереч вимогам ст. 81 КК України дійшов хибно-
го висновку про необґрунтованість подання Широківського ВЦ № 75 
та спостережної комісії Широківської районної державної адміністра-
ції Дніпропетровської області.
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У зв’язку з цим, колегія суддів судової палати з кримінальних 
справ апеляційного суду Дніпропетровської області постановила ска-
сувати ухвалу Широківського районного суду Дніпропетровської об-
ласті від 27 січня 2014 р., якою відхилено подання Широківського ВЦ 
№ 75 та спостережної комісії Широківської районної державної ад-
міністрації Дніпропетровської області про застосування умовно-до-
строкового звільнення від відбування покарання засудженого ОСО-
БА_1 та звільнити ОСОБА_1, засудженого вироком Саксаганського 
районного суду м. Кривого Рогу від 11 квітня 2012 р. за ч. 2 ст. 185 КК 
України від відбування покарання умовно-достроково на не відбутий 
строк 1 рік 3 місяці 8 днів117.

Стосовно цього виду невідповідності висновків суду першої ін-
станції дослідженим доказам І. Д. Пєрлов дуже влучно зазначив, що 
має місце неповнота вироку при повноті судового слідства. Доказова 
база вироку є ширшою самого вироку118.

У контексті п. 2 ч. 1 ст. 411 КПК України під «доказами, які могли 
істотно вплинути на висновки суду», як видається, слід розуміти відо-
мості про факти, що встановлюють обставини, які підлягають доказу-
ванню у кримінальному провадженні, а також впливають на правиль-
не вирішення судом питань при ухваленні вироку та винесенні ухвали.

Варто зазначити, що наведений прояв невідповідності висно-
вків суду дослідженим доказам у кримінальному процесуальному 
законодавстві ряду держав сформульований дещо по іншому. Так, 
у п. 2 ст. 390 КПК Республіки Білорусь119, п. 2 ст. 414 КПК Республіки 
Казахстан120, п. 2 ст. 38916 КПК Російської Федерації121, ст. 374 Рес-
публіки Таджикистан122, п. 2 ст. 486 КПК Республіки Узбекистан123 

117 Ухвала апеляційного суду Дніпропетровської області від 20 лютого 2014 р. Провадження 
№ 11-кп/774/89/К/2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.
ua/Review/37273841

118 Перлов И. Д. Надзорное производство в уголовном процессе / И. Д. Перлов. – М.: Юрид. 
лит, 1974. – С. 155.

119 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900295#innerNavigate_3026

120 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. – [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008442#sub_id=4140000

121 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Омега-Л, 2013. – С. 172.
122 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/
123 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. – [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=111463
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йдеться про неврахування судом обставин (виділено мною – Н.Б.), 
які могли істотно вплинути на його висновки.

Позиція російського законодавця з цього питання була піддана 
критиці І. Є. Лагодіною, яка запропонувала замінити слово «обстави-
ни» словом «докази»124. Такої ж точки зору дотримуються й деякі інші 
російські процесуалісти125. Утім така пропозиція не знайшла широкої 
підтримки у російській процесуальній літературі. Зокрема О. В. Во-
лощенко вважає, що всі випадки, коли суд не враховує досліджені 
в судовому засіданні докази, охоплюється попереднім проявом аналі-
зованої підстави – висновки суду не підтверджуються доказами, до-
слідженими під час судового розгляду (п.1 ч. 1 ст. 411 КПК України)126.

На наш погляд, наведені О. В. Волощенком аргументи не є перекон-
ливими. Відмінність між обома проявами невідповідності висновків суду 
першої інстанції дослідженим доказам очевидна. За змістом п. 1 ч. 1 ст. 411 
КПК України докази, які дозволяють дійти сформульованих у вироку або 
ухвалі висновків, взагалі відсутні, натомість, згідно п. 2 ч. 1 ст. 411 КПК 
України висновки, викладені в судовому рішенні, підтверджуються лише 
частиною доказів, досліджених у судовому засіданні. Неврахування су-
дом обставин, які могли істотно вплинути на його висновки, свідчить про 
помилки у визначенні предмета та меж доказування, тобто містить ознаки 
неповноти судового розгляду (ст. 410 КПК України).

Третій випадок невідповідності висновків суду дослідженим до-
казам виражається в тому, що за наявності суперечливих доказів, які 
мають істотне значення для висновків суду, у судовому рішенні 
не зазначено чому суд взяв до уваги одні докази і відкинув інші (п. 3 
ч. 1 ст. 411 КПК України). Даний прояв пов’язаний з немотивуван-
ням або неналежним мотивуванням судом свого рішення.

124 Лагодина Е. И. Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным делам: 
дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Елена Ивановна Лагодина. – Краснодар, 2004. – С. 115.

125 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. – 2 –е изд., перераб. 
и доп. / Л. Н. Башкатов и др.; отв. ред. И. Л. Петрухин. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. – 
С. 549; Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. проф. 
А. В. Смирнова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – С. 616; Уголовно-процессу-
альное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / под. общ. ред. В. М. Лебедева. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – С. 849.

126 Волощенко А. В. Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела как 
основание к отмене или изменению судебного решения / А. В. Волощенко // Уголовный про-
цесс. – 2008. – № 5. – С. 55; Волощенко А. В. Основания отмены или изменения судебных ре-
шений по уголовным делам в порядке надзора: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Алексей 
Викторович Волощенко. – Саранск, 2008. – С. 137–138.
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Виходячи із змісту ч. 4 ст. 370 КПК України, суд повинен мотиву-
вати своє рішення. У розвиток цього припису п. 2 ч. 2 ст. 372 та п. 2 
ч. 2 ст. 374 КПК України вимагають наводити мотиви неврахування 
судом окремих доказів. Суд у своєму рішенні, згідно з наведеними по-
ложеннями закону, повинен зазначити, чому одні докази визнані ним 
достовірними, а інші – ні.

Недоліки мотивування ускладнюють, а його відсутність – позбав-
ляє вищу судову інстанцію можливості перевірити суть справи, хід 
мисленої діяльності суду нижчого рівня, що піддає сумніву правиль-
ність закріплених у ньому висновків127.

Прикладом цього є таке кримінальне провадження. Вироком 
Шосткінського міськрайонного суду Сумської області від 25 берез-
ня 2014 р. визнано винуватими за ознаками злочинів, передбачених 
ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 296 КК України і призначено покарання ОСОБА_1 
за ч. 2 ст. 121 КК України у виді позбавлення волі на строк 7 років, 
за ч. 2 ст. 296 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки. 
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом 
поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно при-
значено до відбування 7 років позбавлення волі. ОСОБА_2 призна-
чено: за ч. 2 ст. 121 КК України покарання у виді позбавлення волі 
на строк 7 років, за ч. 2 ст. 296 КК України – у виді позбавлення волі 
на строк 2 роки. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю зло-
чинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим 
остаточно призначено до відбування 7 років позбавлення волі. Відпо-
відно до ч. 1 ст. 71 КК України за сукупністю вироків до покарання, 
призначеного за новим вироком частково приєднана невідбута час-
тина покарання – у виді одного місяця позбавлення волі за вироком 
Шосткінського міськрайонного суду Сумської області від 2 липня 
2012 р. і остаточно визначено до відбування покарання у виді позбав-
лення волі на строк 7 років 1 місяць. Постановлено стягнути з ОСО-
БА_1 на користь ОСОБА_7 в рахунок відшкодування матеріальної 
шкоди 5835 грн. 22 коп. та моральну шкоду в сумі 30000 грн. Також 

127 Познанский В. А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском 
уголовном процессе / В. А. Познанский. – Саратов: изд-во Саратов. ун-та, 1978. – С. 85; Лас-
точкина Р. Н., Москвитина Т. А. Основания к отмене или изменению приговора: Текст лекций / 
Р. Н. Ласточкина, Т. А. Моквитина. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1987. – С. 18; Омельянен-
ко Г. Питання перевірки законності та обґрунтованості вироків вищестоящою судовою інстанці-
єю / Коментар судової практики з кримінальних справ / Г. Омельяненко // Бюлетень законодав-
ства і юридичної практики України. – 1996. – № 6. – С. 142–143.
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стягнено з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_6 моральну шкоду в сумі 
1000 грн.

На цей вирок захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_3 подали апеля-
ційні скарги. В обґрунтування вимог поданої апеляційної скарги за-
хисник обвинуваченого ОСОБА_2 – адвокат ОСОБА_4 зазначив, що 
суд першої інстанції допустив неповноту судового розгляду, послав-
шись у вироку на сумнівні докази, які надала сторона обвинувачення, 
не прийнявши при цьому до уваги доказів захисту, сам вирок фактич-
но ґрунтується на припущеннях, що є недопустимим і незаконним, 
вина обвинуваченого ОСОБА_2 у вчинені інкримінованих злочинів 
не доведена. Захисник обвинуваченого ОСОБА_1 – адвокат ОСО-
БА_3 в обґрунтування вимог своєї апеляційної скарги вказав на од-
нобічність та неповноту досудового та судового слідства, істотні 
порушення вимог КПК України, ґрунтування висновків суду на при-
пущеннях, неправильну та однобічну оцінку досліджених доказів.

Потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 подали свої заперечення на апе-
ляційні скарги захисників, в яких вважають вирок суду першої інстан-
ції обґрунтованим, а апеляційні скарги необґрунтованими.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, суд пер-
шої інстанції визнав доведеною винуватість обвинувачених ОСОБА_2 
та ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 121 
КК України, та дійшов висновку, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у складі гру-
пи скоїли хуліганство щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_6, а також групою осіб 
умисно заподіяли потерпілому ОСОБА_7 тяжкі тілесні ушкодження.

Однак такі висновки суду першої інстанції виявились передчасни-
ми, оскільки суд не усунув істотні суперечності у доказах та у вироку 
не зазначив, чому взяв до уваги одні докази і відкинув інші.

Зокрема, в ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_1, 
не визнаючи своєї вини, пояснив суду, що під час конфлікту саме його 
вдарив рукою в обличчя ОСОБА_6, а потім, поваливши на землю, 
став бити його ногами по тулубу. Коли він зміг піднятись, то наніс 
один удар рукою ОСОБА_7 в тулуб і два удари в обличчя, а ОСО-
БА_6 – один удар по тулубу. Ніхто зі сторонніх осіб участі у конфлікті 
і бійці не брав. Аналогічні свідчення дав суду і обвинувачений ОСО-
БА_2, зазначивши, що у вказаній бійці він взагалі участі не брав.

У той же час потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 прямо вказали 
на обвинувачених, як на осіб, які скоїли щодо них хуліганство, в ході 
якого безпосередньо заподіяли ОСОБА_7 тяжкі тілесні ушкодження.
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Однак, суд першої інстанції не звернув увагу на зазначені істотні 
суперечності в показаннях обвинувачених і потерпілих, не з’ясував 
причини істотних суперечностей у вказаних доказах, не зробив їх ана-
лізу і не дав оцінки з точки зору їх належності, допустимості, досто-
вірності, не зазначивши при цьому у вироку, чому взяв до уваги одні 
докази і відкинув інші.

За таких обставин колегія суддів судової палати у кримінальних 
справах апеляційного суду Сумської області вирок Шосткінського 
міськрайонного суду Сумської області від 25 березня 2014 р. щодо 
ОСОБА_2, ОСОБА_1 скасувала у зв’язку з невідповідністю висно-
вків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам 
кримінального провадження та призначила новий розгляд даного кри-
мінального провадження в тому ж суді в іншому складі128.

Даний прояв поширюється і на випадки визнання доказів недо-
пустимими – суд повинен мотивувати своє рішення про виключен-
ня окремих доказів з системи доказів у конкретному кримінальному 
провадженні, зазначивши в чому полягало порушення кримінального 
процесуального закону.

Останній прояв невідповідності висновків суду дослідженим до-
казам полягає в тому, що висновки суду, викладені у судовому рішен-
ні, містять істотні суперечності (п.4 ч. 1 ст. 411 КПК України). 
Дане порушення також пов’язане з неналежним мотивуванням су-
дового рішення. При ухваленні судового рішення має бути не лише 
відповідність між дослідженими доказами та висновками суду, але 
й між самими висновками, викладеними у ньому. Тому при вияв-
ленні істотних суперечностей між висновками, зробленими у судо-
вому рішенні, їх неможна вважати переконливими та правильними. 
При цьому суперечності повинні мати істотний характер, тобто за їх 
відсутності суд зміг би кардинально інакше вирішити питання про 
наявність чи відсутність події кримінального правопорушення, ви-
нуватість чи невинуватість обвинуваченого, застосування того чи 
іншого закону України про кримінальну відповідальність, визначен-
ня виду та розміру покарання, вирішення цивільного позову та його 
розмір, визначення долі речових доказів, розподіл процесуальних 
витрат і т. п.

128 Ухвала апеляційного суду Сумської області від 26 червня 2014 р. Справа № 589/4619/13-к. 
Провадження № 11-кп/788/292/14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/39468033
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Характер конкретного питання, щодо вирішення якого висновки 
суду містять істотні суперечності, значення немає. Важливо лише, 
щоб вони загалом впливали на правосудність судового рішення.

Звідси навряд чи можна погодитись з позицією О. В. Волощенка, 
згідно з якою суперечності повинні стосуватися тільки основних пи-
тань кримінальної справи, але не другорядних, оскільки останні (на-
приклад, визначення долі речових доказів) не відобразяться на право-
судності вироку, тому не віднесені до істотних129.

З цього приводу обгрунтованішою видається позиція В. В. Боро-
дінова, який вважає, що неістотних суперечностей у висновках суду 
не існує. Будь-яка суперечність у висновках суду, викладених в судо-
вому рішенні, є істотною, а тому, на його переконання, слово «істотні» 
у контексті даного прояву невідповідності висновків суду дослідже-
ними доказам не несе жодного навантаження130.

Висновки суду з точки зору логіки вважаються категоричними 
(атрибутивними) судженнями, які, будучи формою мислення, є або іс-
тинними, або помилковими. Так само і співвідношення між висновка-
ми суду може характеризуватися суперечністю, за якої при істинності 
першого висновку інший повинен бути помилковим, а за помилковос-
ті першого другий істинний. При цьому згідно логічного закону не-
суперечності недопустимою є будь-яка суперечність, незалежно від 
ступеня її прояву131.

Наприклад, у вступній частині вироку Жовтневого районного 
суду м. Луганська щодо ОСОБА_1 зазначено, що його ухвалено су-
дом першої інстанції 8 січня 2013 р. Згідно матеріалів кримінального 
провадження кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 186 
КК України, в якому органи досудового розслідування звинувачують 
ОСОБА_1, мало місце 16 лютого 2013 р. Тобто у відповідності з ви-
роком суду ОСОБА_1 було засуджено ще до скоєння ним вказаного 

129 Волощенко А. В. Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела как 
основание к отмене или изменению судебного решения / А. В. Волощенко // Уголовный про-
цесс. – 2008. – № 5. – С. 57; Волощенко А. В. Основания отмены или изменения судебных ре-
шений по уголовным делам в порядке надзора: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Алексей 
Викторович Волощенко. – Саранск, 2008. – С. 141.

130 Бородинов В. В. Порядок и основания отмены и изменения приговоров суда первой и апел-
ляционной инстанций в российском уголовном процессе: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Владимир Владимирович Бородинов. – Краснодар, 2003. – С. 99.

131 Кириллов В.И., Старченко А. А. Логика: учебник для юридических вузов / В. И. Кириллов., 
А. А. Старченко; под ред. проф. В. И. Кириллова. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-
во Проспект, 2008. – С. 17–19, 61, 64, 77, 89–90. 
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кримінального правопорушення, що свідчить про невідповідність ви-
сновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального 
провадження132.

Необхідно зазначити, що у польській процесуальній теорії та су-
довій практиці порушення приписів, які стосуються ухвалення судо-
вого рішення, його конструкції (error in iudicando) – для прикладу, су-
перечності між змістом вироку та його обґрунтуванням, суперечності 
в самому обґрунтуванні, вважається різновидом порушень криміналь-
ного процесуального закону133.

Проаналізовані випадки невідповідності висновків суду дослі-
дженим доказам по суті зводяться до одного положення – на підставі 
досліджених під час судового розгляду доказів неможливо дійти тих 
висновків, яких дійшов суд першої інстанції134.

Звернувши увагу на недосконалість редакції статті кримінального 
процесуального закону в частині регламентації невідповідності ви-
сновків суду дослідженим доказам, Я. О. Мотовіловкер запропонував 
відобразити у ній «усі прояви неналежної оцінки доказів, включаючи 
також випадки, коли суд надав доказову силу відомостям, що похо-
дять від недоброякісного джерела, або, навпаки, не надав такої сили 
відомостям, що походять від доброякісного джерела, а також випадки, 
коли суд за допомогою того чи іншого джерела встановив факти, які 
логічно з нього не випливають, або, навпаки, не встановив фактів, які 
з нього випливають»135.

На перший погляд, наведена пропозиція є слушною, оскільки 
спрямована на найповніший виклад у законі проявів невідповіднос-
ті висновків суду дослідженим доказам. Однак при детальнішому 
аналізі виявляється її неспроможність. Так, випадки, коли суд надав 
доказову силу відомостям, що походять від недоброякісного джере-
ла, або за допомогою того чи іншого джерела встановив факти, які 
логічно з нього не випливають, охоплюються п. 1 ч. 1 ст. 411 КПК 

132 Ухвала апеляційного суду Луганської області від 8 квітня 2014 р. Справа № 435/2139/13. Прова-
дження № 11кп/782/254/14. – [Електронний ресурс]. – http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38093955

133 Jacek Izydorczyk. Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej / 
Izydorczyk Jacek. – Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódźkiego, 2010. – С. 248–249; Tomasz 
Grzegorczyk, Janusz Tylman. Polskie postępowanie karne. Wydanie 8 / Grzegorczyk Tomasz, Tylman 
Janusz. – Warszawa: Lexis Nexis Polska, 2011. – C. 869.

134 Павлов С. Уголовное правосудие Народной Республики Болгарии / С. Павлов. – М.: Изд-во 
иностранной литературы, 1954. – С. 256.

135 Мотовиловкер Я. Неправильное установление фактической стороны дела как кассацион-
ное основание // Советская юстиция. – 1967. – № 2. – С. 9.
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України (висновки суду не підтверджуються доказами, дослідженими 
під час судового розгляду). У разі, коли суд не надав доказової сили ві-
домостям, що походять від доброякісного джерела, або не встановив 
фактів, які з нього випливають, належить застосувати п. 2 ч. 1 ст. 411 
КПК України (суд не взяв до уваги докази, які могли істотно вплинути 
на його висновки).

Натомість І. Д. Пєрлов запропонував виключити два останні про-
яви невідповідності висновків суду дослідженим доказам, оскільки 
висновки у цьому разі залишатимуться правильними, незважаючи 
на те, що суд їх не мотивував136.

І. Д. Пєрлов мав рацію, що наведені випадки стосуються немо-
тивування або неналежного мотивування судового рішення. Однак 
цей факт нічого істотно не змінює. Законодавець презюмує наявність 
процесуального правопорушення не тільки тоді, коли висновки суду 
не ґрунтуються на матеріалах кримінального провадження, але й тоді, 
коли суд за наявності відповідних доказів такого обґрунтування не на-
вів. До того ж, суперечливі висновки апріорі не можуть підтверджу-
ватись дослідженими під час судового розгляду доказами. Зрозумі-
ло, що частина з них правильні, а інші – дефектні.

Утім не будь-яка невідповідність висновків суду дослідженим до-
казам повинна тягти скасування або зміну судового рішення. За зміс-
том ч. 2 ст. 411 КПК України скасування чи зміну судового рішен-
ня спричиняє така невідповідність, яка вплинула чи могла вплинути 
на вирішення питання про винуватість або невинуватість обвинува-
ченого, на правильність застосування закону України про криміналь-
ну відповідальність, на визначення міри покарання або застосування 
примусових заходів медичного чи виховного характеру.

Однак дослідники цілком обґрунтовано поширюють дію даної 
частини й на вирішення судом інших питань – цивільного позову, про-
цесуальних витрат і т. п.137.

Тож редакція ч. 2 ст. 411 КПК України вимагає вдосконалення 
шляхом її доповнення вказівкою про вплив або можливість впливу, 
передбачених ч. 1 ст. 411 КПК України порушень, й на інші питан-
ня, що вирішуються судом при ухваленні рішення.

136 Перлов И. Д. Надзорное производство в уголовном процессе / И. Д. Перлов. – М.: Юрид. 
лит, 1974. – С. 156.

137 Куйбіда Р. О. Провадження в суді апеляційної інстанції // Науково-практичний коментар 
до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / За ред. О. А. Банчу-
ка, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013. – С. 737.
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Зі змісту ч. 1 ст. 407, ч. 1 ст. 415 КПК України випливає, що апеля-
ційна інстанція, встановивши ознаки невідповідності висновків суду 
першої інстанції дослідженим доказам, вправі скасувати вирок (ухва-
лу) та постановити новий вирок (ухвалу), скасувати вирок (ухвалу) 
та закрити кримінальне провадження або змінити вирок (ухвалу). На-
віть не здійснюючи безпосереднього дослідження доказів під час апе-
ляційного розгляду, повноважень щодо нової оцінки доказів, наявних 
у матеріалах кримінального провадження, у неї достатньо.

Утім аналіз судової практики свідчить про те, що суди апеляційної 
інстанції не повною мірою використовують надані їм процесуальні 
можливості та, встановивши ознаки невідповідності висновків суду 
дослідженим доказам, нерідко вдаються до скасування судового рі-
шення і призначення нового розгляду в суді першої інстанції, підкрі-
плюючи таке рішення сумнівною аргументацією. Такий підхід при-
зводить до недооцінки гарантій правосуддя, стирання відмінностей 
між апеляційним та касаційним провадженням.

Для прикладу, вироком Центрально-Міського районного суду м. 
Горлівки Донецької області від 20 березня 2014 р. ОСОБА_1 засудже-
но за ч. 1 ст. 286 КК України до штрафу у розмірі 3400 гривень без 
позбавлення права керування транспортними засобами. Обвинуваче-
ний ОСОБА_1 оскаржив цей вирок в апеляційному порядку у зв’язку 
з тим, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам 
справи і просив апеляційну інстанцію ухвалити новий вирок, яким 
визнати його невинуватим у скоєнні кримінального правопорушення.

Наведені у вироку докази, були досліджені судом першої інстан-
ції, однак суд передчасно дійшов висновку про винуватість ОСОБА_1 
у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 ч. 1 
КК України.

Так, обвинувачений ОСОБА_1 в своїй апеляційній скарзі поставив 
під сумнів висновки експерта № 641 від 29 січня 2013 р. і цей довід 
колегія суддів визнала обґрунтованим. У постанові слідчого про при-
значення судово- автотехнічної експертизи і у висновку експерта зазна-
чено, що дорожнє покриття сухе. У той же час, у протоколах допиту 
свідків ОСОБА_2 і ОСОБА_7 та обвинуваченого ОСОБА_1 зазначе-
но, що погода була похмурою, а дорожнє покриття – мокрим. Також, 
у протоколі огляду місця дорожньо-транспортної пригоди зазначено, що 
огляд здійснювався в світлий час доби, при дощі, однак стан покриття 
зазначено як сухий. Відповідно до висновку експерта в дорожній обста-
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новці, що склалася, водій автомобіля CHEVROLET AVEO SF69Y СПГ 
ОСОБА_1, виконуючи вимоги п. 12.3 Правил дорожнього руху Укра-
їни, мав технічну можливість запобігти даній дорожньо-транспортній 
події, і його дії знаходились у причинному зв’язку з настанням даної 
дорожньо-транспорної події, в діях ж водія ОСОБА_2 невідповідності 
вимогам п. 10.1 Правил дорожнього руху України не вбачається, і во-
дій ОСОБА_2 не мав технічної можливості запобігти цій події, а його 
дії не перебували у причинному зв’язку з настанням даної дорожньо-
транспортної події. У висновку також зазначено, що показання ОСО-
БА_1 викликають у експерта сумніви технічного характеру і не будуть 
використані при подальшому досліджені, оскільки можуть привести 
до зазделегідь необґрунтованих висновків. Допитаний в суді апеляцій-
ної інстанції експерт ОСОБА_8 зазначив, що стан покриття має істотне 
значення для правильного висновку експертизи, а крім того, у вихідних 
даних для проведення даної експертизи не було вказано відомостей про 
уклін дороги з боку руху водія ОСОБА_1 та не зазначені розмітка до-
роги і усі дорожні знаки. Обвинувачений ОСОБА_1 у суді апеляцій-
ної інстанції з цього приводу пояснив, що дійсно у протоколі огляду 
місця дорожньо-транспортної події і у висновках експерта помилково 
вказаний стан покриття дороги, вона була мокрою, а не сухою, не відо-
бражений уклін дороги з боку напрямку його руху і не зафіксовані усі 
важливі знаки, зокрема з другорядного напрямку руху водія ОСОБА_2. 
На думку ОСОБА_1, водій ОСОБА_2 не дотримався правил дорожньо-
го руху при виїзді на головну дорогу, оскільки виїжджав з другорядного 
напрямку на головну дорогу.

На підставі викладеного, колегія суддів судової палати у кримі-
нальних справах апеляційного суду Донецької області дійшла висно-
вку, що матеріали провадження містять суперечності, які не усуне-
ні судом першої інстанції, що призвело до прийняття рішення, яке 
не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження. 
Однак замість того, щоб самостійно виправити виявлені порушення 
(в засіданні апеляційної інстанції за клопотанням апелянта повтор-
но досліджувались докази), колегія суддів ухвалила скасувати вирок 
Центрально-Міського районного суду м. Горлівки Донецької області 
від 20 березня 2014 р. щодо ОСОБА_1 і призначити новий судовий 
розгляд у цьому ж суді.

Мотивуючи таке рішення, колегія суддів вказала, що оскіль-
ки ст. 415 КПК України містить вичерпний перелік випадків для при-
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значення нового судового розгляду в суді першої інстанції, але дана 
ситуація до них не належить, то вона керується ч. 6 ст. 9 КПК України, 
а також засадами верховенства права і законності138.

Наведена справа є класичним прикладом самоусунення колегії 
суддів апеляційної інстанції від виконання поставлених перед нею 
завдань. Дійсно, у ч. 1 ст. 415 КПК України не передбачено можли-
вості скасування судового рішення і призначення судового розгляду 
у зв’язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам 
кримінального провадження. У такий спосіб законодавець, виходя-
чи із засади процесуальної економії, акцентує увагу суду апеляційної 
інстанції на необхідності самостійного виправлення ним порушень 
подібного роду, без повернення кримінального провадження у попе-
редні судові стадії. Натомість колегія суддів апеляційного суду, ви-
явивши з надуманих причин прогалини у кримінальному процесу-
альному регулюванні, насправді, порушуючи засади кримінального 
провадження, ухвалила неправосудне, на наш погляд, рішення.

Встановивши наявність ознак невідповідності висновків суду 
першої інстанції фактичним обставинам кримінального проваджен-
ня, суд апеляційної інстанції, на наше переконання, зобов’язаний дати 
доказам належну оцінку та самостійно вжити усіх необхідних заходів 
до усунення наявних сумнівів, крім випадків відсутності клопотань 
учасників судового провадження про повторне дослідження доказів 
в засіданні апеляційної інстанції або коли це пов’язано з порушенням 
правил про недопустимість погіршення становища обвинуваченого 
(виправданого, особи кримінальне провадження щодо якого закрито, 
особи, щодо якої застосовано примусові заходи виховного або медич-
ного характеру).

З іншого боку, аналіз матеріалів судової практики вкотре свідчить 
про недосконалість редакції ч. 1 ст. 415 КПК України, в якій варто 
передбачити випадки скасування судового рішення та призначення 
нового розгляду в суді першої інстанції не тільки у зв’язку з виявле-
ними істотними порушеннями кримінального процесуального закону, 
але й у разі встановлення ознак неповноти судового розгляду та не-
відповідності висновків суду першої інстанції фактичним обставинам 
кримінального провадження.

138 Ухвала апеляційного суду Донецької області від 25 червня 2014 р. Справа 253/14049/13-к. 
Провадження № 11-кп/775/1019/2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/395 85297
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Зі змісту ч. 1 ст. 438 КПК України випливає, що під кутом зору ана-
лізованої підстави не можуть бути оскаржені й перевірені судові рішен-
ня в касаційному порядку. Однак кримінальне процесуальне законодав-
ство європейських держав не настільки категоричне у цьому питанні.

Для прикладу, у КПК Австрійської Республіки одними з підстав 
для касаційного оскарження вироку визначені – якщо вирок суду щодо 
вирішальних фактів нечіткий, неповний або містить суперечності; 
якщо для ухвалення вироку було недостатньо доказів або не було жод-
них; або якщо існує значне протиріччя між підставами для ухвалення 
рішення та матеріалами справи (показаннями, документами або про-
токолом) (п.5 ч. 1 § 281); якщо на основі матеріалів справи виникають 
значні сумніви щодо правильності вирішальних фактів, які покладені 
в основу вироку про винуватість (п.5а ч. 1 § 281)139. Серед підстав для 
оскарження у касаційному порядку рішення суду присяжних КПК Ав-
стрійської Республіки передбачені такі випадки – нечіткий, неповний 
або суперечливий вердикт присяжних (п.9 ч. 1 § 345); якщо з матеріа-
лів справи випливають значні сумніви щодо правильності вирішальних 
фактів, які були встановлені у вердикті присяжних (п.10а ч. 1 § 345)140.

Факти вважаються вирішальними, якщо встановлення їх наяв-
ності або відсутності впливає на ухвалення обвинувального або ви-
правдувального вироку. Поряд з цим, вказані підстави не охоплюють 
процесуальні порушення та порушення, пов’язані з неправильним за-
стосуванням правових норм141. Йдеться про вихід судом за межі пра-
вил вільної оцінки доказів142, що проявляється у виді неясного обґрун-
тування, неповного обґрунтування, суперечливого обґрунтування, 
відсутності чи недостатності обґрунтування, а також суперечливого 
матеріалам справи обґрунтування143.

Підставу подібного змісту передбачає й КПК ФРН. Відповідно 
до п. 7 § 338 цього кодексу однією з абсолютних ревізійних підстав 
визнано випадок, коли вирок не містить підстав для ухвалення рі-
шення або вимога про наведення підстав не виконана у встановлені 

139 Strafprozessordnung. StPO 1975. – 21 Auflage. – Wien: MANZ, 2012. – С. 339–340.
140 Strafprozessordnung. StPO 1975. – 21 Auflage. – Wien: MANZ, 2012. – С. 390.
141 Gerhard Hager, Heinz Meller, Christa Hetlinger, Markus Brandstetter. Nichtigkeitsbeschwerde 

und Berufung. 3, neu bearbeitete und ergänzte Auflage. – Wien: MANZ, 2010. – С. 49–50.
142 Ernst Eugen Fabrizy. Die österreichische Strafprozessordnung Kurzkommentar. – 11, neu 

bearbeitete Auflage. – Wien: MANZ, 2011. – C. 655, 659.
143 Hans Valentin Scholl, Ernst Schillhammer. Rechtsmittel in Strafsachen. – Wien: MANZ, 2010. – 

С. 48–58.
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строки144. Утім, на відміну від кримінального процесуального законо-
давства Австрійської Республіки, дана підстава застосовується тільки 
у випадку повної відсутності мотивів для ухвалення вироку. У разі 
недостатності, неясності або суперечливості мотивів застосовується 
§ 337 КПК ФРН, яка визначає відносні ревізійні підстави145.

Згідно art. 593 КПК Республіки Франція судові рішення підляга-
ють скасуванню в касаційному порядку, якщо вони не містять мотивів 
або якщо їх мотивування недостатнє та не дозволяє Касаційному суду 
здійснити контроль і з’ясувати чи було дотримано закон під час про-
вадження146. Французькі процесуалісти вважають дефект мотивації 
видом недотримання форми судового рішення, що за істотністю слі-
дує після класичних порушень процедури (для прикладу, незаконний 
склад суду)147.

Відсутність мотивів для прийняття судового рішення вважається 
однією з касаційних підстав у відповідності з п. 2 ч. 3 ст. 348 КПК 
Республіки Болгарія148.

Пунктом «е» art. 606 КПК Італійської Республіки підставою для 
оскарження судового рішення у касаційному порядку визнано від-
сутність, суперечність або явну нелогічність обґрунтування, коли 
недолік випливає з тексту оспорюваного судового рішення, іншого 
процесуального акту або простежується з доводів скарги149. Причому 
у доктрині італійського кримінального процесу Касаційний суд вва-
жається судом права, а не факту, однак контроль мотивації, на думку 
італійських дослідників, належить до правової сфери150.

144 Strafprozessordnung. – 48 Auflage. – München: C. H. Beck, 2012. – С. 134.
145 Wolfgan Joecks. Studienkommentar StPO. – 3 Auflage / Joecks Wolfgan. – München: C. H. Beck, 

2011. – C. 697; Hans Dahs, Bernd Müssing. Die Revision im Strafprozess. 8, überarbeitete Auflage. – 
München: C. H. Beck, 2012. – С. 81; Lutz Meyer-Goßner, Bertram Schmitt. Strafprozessordnung 
Kommentar. 55 neu bearbeitete Auflage. – München: C. H. Beck, 2012. – С. 1348–1349; Matthias 
Weidemann, Fabian Scherf. Die Revision im Strafrecht. – 2 Auflage. – Baden-Baden: NOMOS, 
2012. – C. 72.

146 Code de procédure pénale. Textes mis à jour au 16 septembre 2013. – PARIS: JOURNAUX 
OFFICIELS, 2013. – С. 223.

147 Jacques Boré, Louis Boré. La cassation en matière pénale. Troisième edition / Boré Jacques, 
Boré Louis. – PARIS: DALLOZ, 2011. – С. 213.

148 Наказателно-процесуален кодекс. – София: Солотон, 2012. – С. 123.
149 Esplicato Codice Di Procedura Penale. XVIII edizione. – Napoli: Edizioni Giuridiche Simone, 

2013. – С. 805.
150 Esplicato Codice Di Procedura Penale. XVIII edizione. – Napoli: Edizioni Giuridiche Simone, 

2013. – С. 806.



92

ГЛАВА 4. Система підстав для зміни або скасування судових рішень...  

Суперечність у змісті судового рішення, що унеможливлює його 
виконання, вважається згідно п. 7 § 1 art. 439 КПК Республіки Польща 
безумовною підставою для оскарження судового рішення, яка поши-
рює свою дію й на касаційне провадження (§ 1 art. 523)151. У польській 
науці кримінального процесу побутує думка про те, що обґрунтуван-
ня судового рішення становить його інтегральну частину152.

Відсутність мотивування судового рішення, а також невідповід-
ність висновків, викладених у судовому рішенні, встановленим фактам 
є підставою для касаційного оскарження й перевірки судових рішень 
згідно пп. 7, 8 ч. 1 ст. 339, п. 2 ст. 346 КПК Естонської Республіки153.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 427 КПК Республіки Молдова підставою для ка-
саційного оскарження є випадок, коли апеляційна інстанція вислови-
лась не з усіх доводів, наведених в апеляційній скарзі, або оскаржене 
судове рішення не містить мотивів, на які воно опирається, або його 
обґрунтування суперечить резолютивній частині рішення, або резо-
лютивна частина викладена неясно, або судова інстанція допустила 
істотну фактичну помилку, що вплинула на прийняте нею рішення154.

Вищенаведені підстави для зміни або скасування судових рішень 
у касаційному порядку схожі за змістом з підставою, передбаче-
ною ст. 411 КПК України. Ще до прийняття чинного КПК України 
автор цих рядків пропонував розширити систему підстав для зміни 
або скасування судових рішень у касаційному порядку (ст. 438 КПК 
України) за рахунок включення такої підстави як невідповідність ви-
сновків суду фактичним обставинам кримінального провадження155.

На наш погляд, законодавець не виправдано обмежує повнова-
ження суду касаційної інстанції, позбавляючи його можливості здій-

151 Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w 
sprawach o wykroczenia, Kodeks karny wykonawczy. – Bielsko-Biała: OD.NOWA, 2014. – C. 375, 
406–407.

152 Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek. Kodeks postępowania karnego. 
Komentarz do artykułów 297–467. Tom II / Pod. red. prof. P. Hofmańskiego. – 4 wydanie. – Warszawa: 
C.H. BECK, 2011. – C. 841.

153 Kriminaalmenetluse seadustik. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.
riigiteataja.ee/akt/782861

154 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=326970&lang=2

155 Бобечко Н. Р. Провадження з перевірки судових рішень у проекті КПК України: здобутки 
і прорахунки / Н. Р. Бобечко // Альманах права. Основоположні принципи права як його цін-
нісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. – К.: Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 331–332.
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снювати перевірку судових рішень під кутом зору аналізованого кри-
терію. Фактично поза реагуванням касаційної інстанції залишається 
певна група порушень, які навряд чи будуть виправлені використо-
вуючи механізми провадження у Верховному Суді України чи про-
вадження за нововиявленими обставинами. Адже дослідженим до-
казам можуть не відповідати й висновки суду апеляційної інстанції. 
Використання касаційною інстанцією даного критерію для перевірки 
правосудності судових рішень не суперечитиме суті касаційного про-
вадження, оскільки підстава, про яку йдеться, не розглядається як на-
слідок неповноти судового розгляду. Для встановлення випадків проя-
ву невідповідності висновків суду дослідженим доказам, касаційному 
суду не потрібно застосовувати методи, наявні у розпорядженні судів 
першої та апеляційної інстанцій, адже відповідні порушення вбача-
ються з матеріалів кримінального провадження. У даній пропозиції 
йдеться про те, щоб, з одного боку, зберегти формально-юридичний 
характер касаційного провадження, як форми оскарження й перевір-
ки судових рішень, не покликаної здійснювати контроль правильнос-
ті встановлення фактичних обставин справи, а, з іншого боку, вико-
ристати положення про те, що недоліки, пов’язані з обґрунтуванням 
та мотивуванням судових рішень, належать до правової сфери.

З огляду на викладене, редакцію ч. 1 ст. 438 КПК України доціль-
но доповнити пунктом 4 «невідповідність висновків суду першої або 
апеляційної інстанції дослідженим доказам», а у ч. 2 даної статті – 
здійснити посилання ще й на ст. 411 КПК України.

§ 3. ІСТОТНЕ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ЗАКОНУ

Невід’ємною складовою кримінального провадження є кри-
мінальна процесуальна форма. Вона встановлюється кримі-

нальним процесуальним законом, а її недодержання у всіх випадках 
вважається порушенням його норм.

Утім порушення норм кримінального процесуального права не є 
однорідними і включають окрім порушень, вказаних у ст. 412 КПК 
України, також неповноту судового розгляду (ст. 410 КПК України) 
та невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним об-
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ставинам кримінального провадження (ст. 411 КПК України). Під-
стави для скасування чи зміни судових рішень, передбачені пп. 1, 2 
ч. 1 ст. 409, 410 та 411 КПК України, становлять такі ж істотні по-
рушення кримінального процесуального закону, як і підстава, вказана 
у п. 3 ч. 1 ст. 409, 412 КПК України. Так, нез’ясування з достатньою по-
внотою елементів події кримінального правопорушення, означає, що 
недотримані, як мінімум, вимоги п. 1 ч. 1 ст. 91, п. 2 ч. 3 ст. 374 КПК 
України. А у випадку, коли висновки суду не підтверджуються дока-
зами, дослідженими під час судового розгляду, матиме місце пору-
шення приписів п. 2 ч. 1 ст. 372, п. 2 ч. 1 ст. 374 КПК України. До речі, 
у ст. 410, пп. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 411 КПК України містяться й прямі вказівки 
на істотність визначених даними підставами порушень кримінально-
го процесуального закону.

Дефініція істотних порушень кримінального процесуального 
закону, викладена у ч. 1 ст. 412 КПК України, завдяки своїй універ-
сальності фактично охоплює ознаки усі трьох кримінальних проце-
суальних підстав для зміни або скасування судових рішень. У цьому 
простежується певна наступність, адже законодавче формулювання 
даної підстави у КПК УРСР 1927 р. не відрізнялося конкретністю – 
«якщо під час розгляду справи зроблено таке порушення або таке не-
правильне застосування закону і, зокрема, правил судочинства, які 
мали істотний вплив на вирок»156. Розробники КПК України 2012 р. 
запозичили визначення істотного порушення вимог кримінального 
процесуального закону з редакції ч. 1 ст. 370 КПК України 1960 р. 
та скоротили його відповідно до ідеології нового кодифікованого акту. 
Тож про який-небудь прогрес у цьому питанні мова йти не може.

З огляду на це, у процесуальній літературі було піддано критиці 
формулювання «істотне порушення кримінального процесуального 
закону» і запропоновано використовувати інше – «істотне порушен-
ня форм судочинства», яке, начебто, більш вдале порівняно з першим 
і точніше відображає суть цієї підстави для зміни або скасування судо-
вих рішень157. Проте запропоноване Я. О. Мотовіловкером, Р. М. Лас-

156 Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. Офіціальний текст зі змінами і доповненнями 
на 1 лютого 1940 р. – К.: Юридичне видавництво Народного комісаріату юстиції Союзу РСР, 
1940. – С. 115.

157 Мотовиловкер Я. О. Вопросы дальнейшего совершенствования уголовно-процессуально-
го законодательства / Я. О. Мотовиловкер. – Томск, 1966. – С. 93–94; Ласточкина Р. Н., Москви-
тина Т. А. Основания к отмене или изменению приговора: Текст лекций / Яросл. гос. ун-т – 
Ярославль, 1987. – С. 21.
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точкіною та Т. О. Москвітіною формулювання навряд чи може бути 
прийнятним, адже вказані у ст.ст. 410, 411 КПК України процесуальні 
порушення також є відступом від форм судочинства.

Редакція ст. 412 КПК України явно не відрізняється визначеністю 
та конкретністю і не дозволяє провести чітке розмежування цієї під-
стави від інших кримінальних процесуальних підстав для скасування 
або зміни судових рішень (ст.ст. 410, 411 КПК України). Так, відповід-
но до ч. 1 ст. 412 КПК України істотними порушеннями вимог кри-
мінального процесуального закону є такі порушення вимог КПК, які 
перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрун-
товане судове рішення. Однак така дефініція охоплює усі істотні пору-
шення кримінального процесуального закону (включаючи неповноту 
судового розгляду та невідповідність висновків суду першої інстанції 
фактичним обставинам кримінального провадження). Звідси виникає 
потреба у розмежуванні, передбачених статтями 410, 411 і 412 КПК 
України, істотних порушень кримінального процесуального закону.

Для розв’язання поставленого завдання, необхідно розкрити зміст 
понять «кримінальний процесуальний закон», «порушення криміналь-
ного процесуального закону», а також проаналізувати склад процесу-
альних порушень, передбачених ст.ст. 410, 411 та 412 КПК України.

Кримінальний процесуальний закон – це нормативно-правовий 
акт, прийнятий Верховною Радою України, що містить систему юри-
дичних норм, які ґрунтуючись на загальновизнаних принципах і нор-
мах міжнародного права, регулюють діяльність суб’єктів криміналь-
ного судочинства та суспільні відносини, що складаються у сфері 
такої діяльності щодо початку кримінального провадження, порядку 
та умов проведення досудового розслідування, здійснення судового 
розгляду, перевірки правосудності ухвалених судових рішень, а також 
їх звернення до виконання та вирішення питань, пов’язаних з вико-
нанням судових рішень.

З усього масиву нормативно-правових актів з питань криміналь-
ного провадження, насамперед, необхідно виділити Конституцію 
України, оскільки вона має найвищу юридичну силу, а її норми ха-
рактеризуються прямою дією. Конституція України містить чимало 
норм, що стосуються кримінального провадження, переважна біль-
шість з яких закріплена у Розділі ІІ, Розділі VII та Розділі VIII.

Крім того, дія ст. 412 КПК України стосується й норм міжнарод-
них договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
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України, зокрема положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод.

Водночас, базовим кримінальним процесуальним законом є КПК 
України, тому у ст. 412 КПК України, насамперед, йдеться про пору-
шення викладених у ньому приписів.

Порушення, визначені ст. 412 КПК України, також можливі при 
застосуванні норм, які стосуються кримінального провадження, що 
закріплені в інших законах України (для прикладу, Законі України 
«Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування 
та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведен-
ня мирних зібрань» від 29 січня 2014 р., Законі України «Про вне-
сення змін до Закону України “Про застосування амністії в Україні” 
від 27 лютого 2014 р. щодо повної реабілітації політичних в’язнів», 
Законі України «Про здійснення правосуддя та кримінального про-
вадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» від 
12 серпня 2014 р.).

Не вважатиметься порушенням кримінального процесуального 
закону невиконання чи неналежне виконання приписів підзаконних 
нормативно-правових актів, які регулюють окремі кримінальні про-
цесуальні відносини, що пояснюється вимогою верховенства зако-
ну. Винятковою сферою дії кримінального процесуального закону є 
встановлення підстав, порядку та умов кримінального провадження, 
в тому числі обмеження конституційних прав, свобод і законних ін-
тересів особи у цій галузі. Підзаконні ж нормативно-правові акти роз-
вивають, конкретизують первинні норми, закріплені у кримінальному 
процесуальному законі, встановлюють порядки реалізації норм кри-
мінального процесуального закону, тобто виконують функцію вторин-
ного правового регулювання кримінальних процесуальних відносин.

Суперечність правовим позиціям Конституційного Суду Укра-
їни, судів вищого рівня у конкретних кримінальних провадженнях, 
зокрема Верховного Суду України, правоположенням, сформульова-
них у постановах Пленуму Верховного Суду України, інформаційних 
листах, постановах Пленуму Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ також не може вважатися 
порушенням кримінального процесуального закону, адже останні не є 
законодавчими актами, хоча й мають нормативний характер. Обстави-
ни, про які йдеться у ст. 412 КПК України, є результатом правотворчої 
діяльності, натомість положення, сформульовані вказаними судовими 
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органами, з’являються внаслідок правозастосовної діяльності. Крім 
того, якщо суд, що ухвалив рішення, знайшов інші аргументи, на-
лежним чином обґрунтував свої висновки, піддав глибокій та критич-
ній оцінці уже сформульовану правову позицію з певного питання, 
то сам факт відмінного тлумачення ще не свідчить про допущене ним 
порушення. Утім, не маючи достатньої аргументації, інший погляд 
суду фактично означає порушення норм Конституції України, КПК 
України, законів України або ратифікованих Україною міжнародних 
договорів.

Звідси викликає заперечення позиція О. А. Ширванова, який 
до кримінального процесуального закону зараховував кримінальні 
процесуальні норми підзаконних нормативних актів та роз’яснення 
Пленуму Верховного Суду Російської Федерації158. Щоправда, зго-
дом дослідник змінив свою точку зору з цього питання, підкреслюю-
чи, що кримінальні процесуальні норми, які містяться у роз’ясненнях 
Пленуму Верховного Суду Російської Федерації, підзаконних актах 
з питань судової практики не є нормами кримінального процесуаль-
ного закону159.

З викладених вище міркувань навряд чи можна погодитись й 
з твердженням Є. І. Скородєлової, що істотне порушення криміналь-
ного процесуального закону не варто розглядати буквально, як пору-
шення положень нормативно-правового акта з назвою «закон», а під 
«істотним порушенням кримінального процесуального закону» необ-
хідно розуміти недотримання норм законів і норм підзаконних актів 
нормативно-правового характеру, що містять кримінальні процесу-
альні норми160.

Відомий російський дореволюційний юрист В. К. Случевський 
писав, що не слід поняттю закону надавати надто широкого, невлас-
тивого його природі, значення. Під поняття закону в жодному випад-
ку не можуть бути підведені, а відповідно, і не становлять касацій-

158 Ширванов А. А. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как основа-
ние возвращения дел для дополнительного расследования: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Алексей Амирбекович Ширванов. – М., 1999. – С. 56–58.

159 Ширванов А. А. Нарушения закона в уголовном процессе Российской Федерации и их 
правовые последствия: дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.09 / Алексей Амирбекович Ширванов. – 
М., 2005. – С. 44.

160 Скороделова Е. И. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона и их 
факторы в досудебных стадиях уголовного процесса: автореф. дисс. на соискание уч. степени 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс» / Е. И. Скороделова. – М., 2013. – С. 19.
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ної підстави, порушення інструкцій та службових приписів, виданих 
у вигляді роз’яснення або застосування закону161.

Ґрунтуючись на результатах загальнотеоретичних розвідок проце-
суальних правопорушень162, проведених досліджень проблем кримі-
нальних процесуальних правопорушень163, порушення кримінального 
процесуального закону, будучи фактичною підставою кримінальної 
процесуальної відповідальності, є винним суспільно шкідливим чи 
суспільно небезпечним діянням деліктоздатного суб’єкта криміналь-
ного провадження, прямо передбаченим кримінальним процесуаль-
ним законом, що тягне застосування санкцій різної галузевої прина-
лежності.

Об’єктом кримінального процесуального правопорушення є сус-
пільні відносини, що виникають, змінюються і припиняються у кри-
мінальному провадженні. Посягаючи на правові норми, кримінальні 
процесуальні правопорушення завдають шкоду соціальним та право-
вим цінностям.

З об’єктивної сторони кримінальне процесуальне правопорушен-
ня повинно обов’язково містити такі елементи, як: протиправне ді-
яння (дія або бездіяльність), шкода для суспільних відносин та при-
чинно-наслідковий зв’язок між ними.

161 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Часть ІІ: Судопроизводство / 
В. К. Случевский; под ред. В. А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2008. – С. 437.

162 Осадча О. Г. Про поняття процесуальної відповідальності / О. Г. Осадча // Актуальні про-
блеми держави і права. – 2005. – Вип. 25. – С. 139; Чуклова Е. В. Понятие, основания и виды 
процесуальной ответственности: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. юрид. наук: 
спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» 
/ Е. В. Чуклова. – Краснодар, 2009. – С. 20–22; Липинский Д. А., Чуклова Е. В. Процессуальная 
ответсвенность: монография / Д. А. Липинский, Е. В. Чуклова. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 
С. 96–112.

163 Столмаков А. И. Понятие правонарушения по советскому уголовно-процессуаль-
ному праву / А. И. Столмаков // Правоведение. – 1980. – № 1. – С. 71–76; Ольков С. Г.  
Уголовно-процессуальные правонарушения в российском судопроизводстве: автореф. дисс. 
на соискание научн. степени докт. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; крими-
налистика и судебная експертиза» / М., 1994. – С. 15, 19–20; Вепрев В. С. Основания уголов-
но-процессуальной ответственности / В. С. Вепрев. – М.: Юрлитинформ, 2007. – С. 124–139; 
Чабанюк В. Щодо поняття кримінально-процесуального правопорушення / В. Чабанюк // Під-
приємництво господарство і право. – 2007. – № 1. – С. 124–127; Победкин А. В., Бурцев С. Н. На-
рушения уголовно-процессуальных норм в деятельности органов дознания, средства их пред-
упреждения и устранения: Монография / А. В. Победкин, С. Н. Бурцев. – М.: Юрлитинформ, 
2010. – С. 8–37; Ковалевская Н. В. К вопросу о понятии уголовно-процессуальных правонару-
шений / Н. В. Ковалевская // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2013. 
– № 3. – С. 96–100.
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Суб’єктами кримінальних процесуальних правопорушень є 
суб’єкти кримінального провадження – як державні органи та служ-
бові особи, що ведуть кримінальний процес, так і інші суб’єкти, що 
залучаються до його сфери.

З суб’єктивної сторони кримінальне процесуальне правопору-
шення завжди винне діяння.

Вищевикладене дає можливість перейти до розмежування кримі-
нальних процесуальних порушень, передбачених ст.ст. 410, 411 та 412 
КПК України.

Загальним об’єктом даних кримінальних процесуальних пору-
шень є уся сукупність кримінальних процесуальних відносин у кон-
кретному кримінальному провадженні. Спеціальним об’єктом є ті 
кримінальні процесуальні відносини, на які за конкретних умов здій-
снюється посягання (для прикладу, відносини, пов’язані з проведен-
ням під час судового розгляду процесуальних дій, спрямованих на пе-
ревірку доказів). Такий розподіл дозволяє точно вказати, яка саме 
група кримінальних процесуальних відносин порушена.

Суб’єкти вказаних процесуальних порушень також є однакови-
ми – слідчий суддя та суд.

Не видається обґрунтованим твердження про те, що суддя не може 
бути суб’єктом кримінальної процесуальної відповідальності, до ньо-
го можуть бути застосовані лише заходи дисциплінарної відповідаль-
ності164. З цього приводу варто зазначити, що, по-перше, Є. В. Чукло-
ва намагається довести можливість вчинення правопорушення без 
правопорушника. Відсутність хоча б одного елементу складу право-
порушення свідчить про відсутність самого складу правопорушення. 
По-друге, відповідно до чинного законодавства судді несуть не тільки 
дисциплінарну, але й кримінально-правову, цивільно-правову, адміні-
стративну та процесуальну відповідальність.

Не може бути підставою для розмежування цих порушень і їх 
суб’єктивна сторона. На наш погляд, до таких правопорушень слід 
відносити не лише необережні, але й умисні дії (чи бездіяльність), 
якщо вони не є злочинними і, на думку, суддів спрямовані на вико-
нання завдань кримінального провадження. Такий підхід поясню-
ється тим, що однією з ознак правопорушення, яке виділять у теорії 

164 Чуклова Е. В. Понятие, основания и виды процесуальной ответственности: автореф. дисс. 
на соискание научн. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история права и госу-
дарства; история учений о праве и государстве» / Е. В. Чуклова. – Краснодар, 2009. – С. 24.
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права є винність діяння165. До речі, саме за суб’єктивною стороною 
розмежовуються кримінальні процесуальні правопорушення та судо-
ві помилки, що є результатом добросовісної омани правозастосувача.

Звідси випливає, що, передбачені у ст.ст. 410, 411 і 412 КПК 
України, істотні процесуальні порушення, необхідно розмежовувати 
за ознаками їх об’єктивної сторони.

До таких ознак А. А. Давлєтов відносить характер прогалин 
у встановленні обставин справи. У випадку виявлення недосліджен-
ня фактів-явищ має місце неповнота судового розгляду (ст. 410 КПК 
України). Якщо судом допущені помилки у з’ясуванні юридичної суті 
доказаних фактів, то йдеться про невідповідність висновків суду фак-
тичним обставинам кримінального провадження (ст. 411 КПК Укра-
їни). Істотне порушення кримінального процесуального закону (ст. 
412 КПК України) виникає при недотриманні таких норм, які не регу-
люють пізнавальну діяльність суду166.

Т. Г. Морщакова вважає, що вказані підстави для скасування чи 
зміни судових рішень повинні розмежовуватися аж за трьома озна-
ками об’єктивної сторони процесуального порушення: за характером 
дії чи бездіяльності, які порушують процесуальний закон, за формою 
та способом порушення, а також за реальними та можливими наслід-
ками167. На жаль, дослідниця не розкриває зміст першого критерію 
для розмежування процесуальних порушень. Водночас, на її погляд, 
формою та способом порушення при неповноті дослідження є зву-
ження предмету та меж доказування; при невідповідності висновків 
суду фактичним обставинам кримінального провадження – супереч-
ність таких висновків, порушення вимог оцінки і дослідження всіх 
зібраних доказів у сукупності. З приводу наслідків процесуальних по-
рушень Т. Г. Морщакова зазначає, що при неповноті дослідження (ст. 
410 КПК України), невідповідності висновків суду фактичним обста-
винам кримінального провадження (ст. 411 КПК України) та істотних 

165 Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 3-тє видання / О. Ф. Скакун. – К.: Алер-
та, 2012. – С. 463–464; Теория государства и права. Часть 2. Теория права: Учебник / Под ред. 
М. Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2011. – С. 311.

166 Давлетов А. А. Односторонность или неполнота уголовно-процессуального исследования 
как основание пересмотра приговора: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: 
спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза» / А. А. Давлетов. – 
Свердловск, 1980. – С. 13–14.

167 Морщакова Т. Г. Квалификация процессуальных правонарушений и основания отмены 
(изменения) приговоров / Т. Г. Морщакова // Советское государство и право. – 1985. – № 12. – 
С. 60.
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порушеннях вимог кримінального процесуального закону (ч.1 ст. 412 
КПК України) суд вищого рівня повинен встановити, що вказані ви-
падки недотримання вимог процесуального закону перешкодили 
або могли перешкодити суду повно та всебічно розглянути справу 
та вплинули на його правосудність. Проте у випадку встановлення 
у справі порушень, вказаних у ч. 2 ст. 412 КПК України, вища судова 
інстанція звільняється від обов’язку вказувати на наслідки виявлених 
відступів від вимог закону168.

Загалом А. А. Давлєтов та Т. Г. Морщакова правильно визначи-
ли підхід до розмежування, передбачених ст.ст. 410, 411 та 412 КПК 
України, підстав для скасування чи зміни судових рішень. Утім окре-
мі твердження Т. Г. Морщакової не є безспірними.

Так, встановивши, що критерієм для розмежування вказаних під-
став є об’єктивна сторона процесуальних правопорушень, Т. Г. Мор-
щакова до її елементів відносить характер дії чи бездіяльності, що 
порушує процесуальний закон, форму і спосіб порушення, його реаль-
ні чи можливі наслідки. Однак у теорії права до елементів об’єктивної 
сторони будь-якого правопорушення відносять протиправне діяння, 
його суспільно шкідливий або суспільно небезпечний результат, а та-
кож причинно-наслідковий зв’язок між ними169. Звідси випливає, що 
Т. Г. Морщакова упустила такий необхідний елемент об’єктивної сто-
рони як причинно-наслідковий зв’язок між протиправним діянням 
та його наслідками, а точніше – розкрила його зміст через наслідки 
процесуального правопорушення. Крім того, форма та спосіб є фа-
культативними, а не основними ознаками правопорушення.

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що, справді, 
порушення процесуальної форми, вказані у ст.ст. 410, 411 та 412 КПК 
України, слід диференціювати за ознаками їх об’єктивної сторони. 
Необхідно проаналізувати її зміст.

Першим структурним елементом об’єктивної сторони процесу-
ального правопорушення є протиправне діяння. Під ним розуміються 
передбачені кримінальним процесуальним законом дія або бездіяль-
ність, що спричинили або створювали загрозу спричинення шкоди 
об’єкту процесуального правопорушення.

168 Морщакова Т. Г. Квалификация процессуальных правонарушений и основания отмены (из-
менения) приговоров / Т. Г. Морщакова // Советское государство и право. – 1985. – № 12. – С. 60.

169 Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. – Вид. 9-е, 
зі змінами / П. М. Рабінович. – Львів: Край, 2007. – С. 158; Скакун О. Ф. Теорія права і держави: 
Підручник. – 3-тє видання / О. Ф. Скакун. – К.: Алерта, 2012. – С. 468.
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Неповнота судового розгляду (ст. 410 КПК України) виражається 
в тому, що через прогалини у доказовому матеріалі встановлені не всі 
обставини, що мають значення для кримінального провадження, або 
окремі з них з’ясовані недостатньо глибоко, не зроблено все можливе 
для перевірки версій сторін, не з’ясовані факти, що мають значення 
для встановлення достовірності використаних судом першої інстанції 
доказів. Інакше кажучи, не були використані усі можливі засоби до-
казування, одні докази не підлягали перевірці за допомогою інших 
доказів для забезпечення ухвалення правосудного судового рішення. 
Тож особливістю кримінальних процесуальних порушень, охоплених 
неповнотою судового розгляду, є те, що вони є результатом бездіяль-
ності суду та учасників судового провадження. Причому такі пору-
шення вчиняються під час судового розгляду.

Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним об-
ставинам кримінального провадження (ст. 411 КПК України) матиме 
місце, коли в основу судового рішення покладені недостовірні відо-
мості про обставини, що мають значення для кримінального прова-
дження, не усі докази оцінені судом згідно встановлених правил, у су-
довому рішенні не наведені мотиви, що пояснюють висновки, яких 
дійшов суд, або наявна у ньому мотивація є непереконливою. Тобто 
кримінальні процесуальні порушення, передбачені ст. 411 КПК Укра-
їни, вчиняються як у формі дії, так і у формі бездіяльності. При цьому 
йдеться про порушення, пов’язані із змістом судового рішення.

Істотні порушення кримінального процесуального закону (ст. 412 
КПК України) полягають у недотриманні порядку збирання та пере-
вірки доказів, руху кримінального провадження, підстав, умов та фік-
сації проведення процесуальних дій, прийняття та оформлення про-
цесуальних рішень, виході слідчим суддею, судом за межі наданих їм 
повноважень, інших подібних діяннях. Дана група кримінальних про-
цесуальних порушень вчиняється як шляхом активних дій, так і без-
діяльності, можлива під час судового розгляду та у самому рішенні.

Наступним структурним елементом об’єктивної сторони проце-
суального правопорушення виступають його наслідки. Ними є ре-
альні або можливі шкідливі зміни, які відбуваються в об’єкті про-
цесуального правопорушення в результаті протиправного діяння. 
Наслідком порушень, вказаних у ст.ст. 410, 411 та 412 КПК України, 
є неправосудність або сумніви у правосудності ухваленого судового 
рішення.



ГЛАВА 4. Система підстав для зміни або скасування судових рішень...  

103

Останнім структурним елементом об’єктивної сторони процесу-
ального правопорушення є причинно-наслідковий зв’язок між про-
типравним діянням та його наслідками. При неповноті судового роз-
гляду (ст. 410 КПК України), невідповідності висновків суду першої 
інстанції фактичним обставинам кримінального провадження (ст. 411 
КПК України) та істотних порушеннях кримінального процесуально-
го закону (ч.1 ст. 412 КПК України) суд вищої інстанції повинен вказа-
ти чому допущені процесуальні порушення викликають сумніви у за-
конності, обґрунтованості та справедливості судового рішення. Він 
зобов’язаний довести зв’язок вчиненого процесуального порушення 
з його наслідками. На відміну від наведених випадків, при встанов-
ленні порушень, передбачених у ч. 2 ст. 412 КПК України, апеляцій-
ний та касаційний суд звільнені від обов’язку доводити їх наслідки.

Тож підстави для скасування чи зміни судових рішень, зазначені 
у ст.ст. 410, 411 та 412 КПК України, варто диференціювати за таким 
елементом об’єктивної сторони цих процесуальних правопорушень 
як протиправність діяння. Неповнота судового розгляду (ст. 410 КПК 
України) проявляється у випадку порушень вимог процесуальної фор-
ми у визначенні як предмета, так і меж доказування. Трансформуючи 
викладене у площину процесу доказування, можна стверджувати, що 
неповнота судового розгляду охоплює кримінальні процесуальні по-
рушення, пов’язані із збиранням та дослідженням доказів. Невід-
повідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам 
кримінального провадження (ст. 411 КПК України) виражається у не-
доліках в оцінці судом доказів, а також у відсутності мотивування чи 
неналежному мотивуванні судового рішення.

Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону 
(ст. 412 КПК України) також мають місце при недотриманні вимог 
процесуальної форми, що регламентують процес доказування у кри-
мінальному провадженні, зокрема, правил про допустимість доказів. 
Утім виділення окремої підстави для оскарження й перевірки судових 
рішень, що відображає лише порушення закону щодо допустимості до-
казів не є самоціллю. Як відомо, основним змістом кримінального про-
вадження є робота з доказами. Тому законодавець серед усіх порушень 
процесуальної форми, насамперед, виділив ті, що стосуються форму-
вання та дослідження доказової бази у кримінальному провадженні (ст.
ст. 410, 411 КПК України), а вже згодом ті, що перешкоджають правиль-
ному його розгляду та вирішенню за дотримання перших двох умов.
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У ст. 412 КПК України головний акцент робиться на недотри-
манні нормативно закріпленого порядку здійснення кримінального 
провадження, спрямованого на реалізацію норм закону України про 
кримінальну відповідальність на підставі кримінально-правових від-
носин, що забезпечується правовими санкціями. Одним з найважли-
віших завдань такого порядку є встановлення механізму захисту прав, 
свобод і законних інтересів особи, недопущення свавілля державних 
органів та службових осіб, які ведуть кримінальний процес, тобто за-
безпечення належної правової процедури. Остання визначає спряму-
вання кримінальної процесуальної форми.

Водночас, за змістом ч. 1 ст. 412 КПК України, не кожне кримі-
нальне процесуальне правопорушення, допущене слідчим суддею, су-
дом, спричиняє застосування процесуальних санкцій, а лише таке, що 
вплинуло або могло вплинути на ухвалення правосудного судового 
рішення. Це означає, що для розмежування істотного порушення кри-
мінального процесуального закону від тих порушень кримінального 
процесуального закону, що не тягнуть зміну або скасування судово-
го рішення, до уваги беруться правові наслідки їх вчинення –реаль-
ність чи гіпотетичність спричинення таким порушенням ухвалення 
незаконного, необґрунтованого та несправедливого судового рішен-
ня. У кожному окремо взятому випадку оцінка наслідків криміналь-
ного процесуального порушення, що здійснюється судом апеляційної 
та касаційної інстанції, має суб’єктивний характер.

Подібний підхід обґрунтований й у польській процесуальній док-
трині. Визначення впливу порушення кримінального процесуального 
закону на правосудність оскарженого судового рішення здійснюється 
за допомогою т.зв. негативного тесту. Його суть полягає у тому, що 
порушення може бути визнане таким, що вплинуло на законність, об-
ґрунтованість і справедливість судового рішення, якщо суд вищої ін-
станції дійде переконання, що воно є настільки неістотним, що у разі 
його відсутності, суд нижчої інстанції ухвалив би таке ж рішення, 
як і те, що оскаржене, з огляду на допущення вказаного порушення170.

Відмінність істотних порушень кримінального процесуального 
закону від неістотних порушень полягає і у процесуальних засобах їх 
усунення та попередження. У випадку істотних порушень криміналь-
ного процесуального закону – це застосування правовідновлюваль-

170 Marcin Pawełek. Naruszenie art. 430 § 1 k. p.k. jako podstawa kasacji / Pawełek Marcin // 
Prokuratura i Prawo. – 2010. – № 6. – C. 53.
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них санкцій у виді скасування або зміни судового рішення. Натомість 
від процесуальних засобів реагування на неістотні порушення кримі-
нального процесуального закону законодавець відмовився. Неістотні 
порушення кримінального процесуального закону можуть потягти 
застосування дисциплінарних стягнень до суддів. Такий підхід ви-
кликає заперечення, адже він не забезпечує виховно-попереджуваль-
ного значення судового провадження, підвищення рівня професійної 
правосвідомості суддів, удосконалення правозастосовної діяльності. 
Апеляційне і касаційне провадження покликані виявляти, виправляти 
та попереджати усі порушення кримінального процесуального зако-
ну, а не лише істотні. До речі, ст.ст. 380, 4002 КПК України 1960 р. 
встановлювали можливість винесення у такому разі окремої ухвали.

За характером охоплюваних нею порушень дана підстава нале-
жить до процесуальних (error in procedendo).

Беручи до уваги функції норм у правовому регулюванні, що лежать 
в її основі, вона є різновидом кримінальних процесуальних підстав.

Своєю чергою, залежно від наявності або відсутності порушень, 
пов’язаних із предметом, межами та процесом доказування, істотне 
порушення кримінального процесуального закону становить собою 
формальну процесуальну підставу.

Натомість за імперативним чи диспозитивним характером припи-
су про визнання відповідних порушень істотними, аналізована під-
става є водночас як умовною (ч.1 ст. 412 КПК України), так і безумов-
ною (ч.2 ст. 412 КПК України).

Істотне порушення кримінального процесуального закону може 
бути причиною інших підстав для зміни або скасування судових рі-
шень. Для прикладу, необґрунтоване відхилення клопотання учасни-
ків судового провадження про допит певних осіб може спричинити 
неповноту судового розгляду (п.1 ст. 410 КПК України). Непроведення 
експертизи для визначення шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним 
правопорушенням (п.6 ч. 2 ст. 242 КПК України), може спричинити 
неправильне застосування закону України про кримінальну відпові-
дальність у частині кваліфікації діяння.

Згідно даних судової статистики за питомою вагою істотне по-
рушення кримінального процесуального закону займає перше місце 
серед інших підстав для зміни або скасування судових рішень. Так, 
у 2009 р. за даною підставою апеляційними судами було скасовано ви-
роки щодо 2,5 тис. осіб або 40,1% від кількості тих, щодо яких вироки 
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скасовано, у 2010 р. – щодо 2,7 тис. осіб або 39,1%, у 2012 р. – щодо 
4,1 тис. осіб або 42%, у 2013 р. – 3,7 тис. осіб або 39,9%, а за перше 
півріччя 2014 р. – 1,4 тис. осіб або 40,1%.171

З аналізу назви та змісту ст. 412 КПК України вбачається, що у ній 
йдеться про недотримання лише зобов’язуючих та забороняючих ре-
гулятивних норм кримінального процесуального права, тобто порушу-
ється вимога: а) вчинити певну процесуальну дію, прийняти певне про-
цесуальне рішення (зобов’язуюча норма); б) утриматися від вчинення 
певної процесуальної дії, прийняття певного процесуального рішення 
(забороняюча норма). Однак цілком можливе й порушення уповно-
важуючих кримінальних процесуальних норм, застосування яких 
пов’язане з можливістю вибору слідчим суддею, судом різних варіантів 
рішень. Для прикладу, за результатами підготовчого судового засідання 
суд замість призначення судового розгляду на підставі обвинувального 
акта, повертає даний процесуальний документ прокурору за відсутнос-
ті для цього підстав. З огляду на це, слово «вимог», що вжито у п. 3 
ч. 1 ст. 409, ст. 412, п. 1 ч. 1 ст. 438 КПК України, доцільно виключити, 
оскільки невиправдано звужується сфера дії аналізованої підстави.

Зі змісту ч. 1 ст. 412 КПК України не випливає, що у ній йдеться 
лише про порушення, допущені під час судового провадження. Од-
нак, якщо звернутися до ч. 2 даної статті, то єдиним суб’єктом вказа-
них у ній порушень є суд.

Істотні порушення кримінального процесуального закону залеж-
но від імперативності застосування санкцій у разі їх виявлення, тра-
диційно поділяють на умовні та безумовні.

Умовними істотними порушеннями кримінального процесуально-
го закону є такі порушення, негативні наслідки яких настають залеж-
но від обставин конкретного кримінального провадження. Істотність 
цих порушень визначається апеляційною та касаційною інстанцією, 
виходячи з обставин конкретного кримінального провадження. Такі 
порушення є відносними причинами для застосування процесуаль-
них санкцій, оскільки в одних випадках вони будуть визнані судом 
вищого рівня істотними і спричинять скасування чи зміну судового 
рішення, а в інших випадках не будуть визнані істотними і не потяг-
нуть застосування заходів впливу.

171 Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2009, 2010, 2012, 
2013 рр. та за перше півріччя 2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
scourt.gov.ua/clients/vs u/vsu.nsf/(documents)/169EB9789B839EF9C2257B4B002E5ABD
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Для прикладу, колегія суддів судової палати у кримінальних спра-
вах апеляційного суду Чернігівської області залишила без змін вирок 
Ічнянського районного суду Чернігівської області від 12 грудня 2013 
р. щодо ОСОБА_2, незважаючи на відсутність у мотивувальній час-
тині вироку вартості викраденого майна. Таке рішення було аргумен-
товане тим, що вартість викраденого майна встановлене проведеною 
органами досудового розслідування товарознавчою експертизою, ви-
сновки якої ніким не оспорені та покладені в основу обвинувачення. 
Дії обвинуваченого місцевим судом кваліфіковані правильно, пока-
рання призначеного в межах санкції інкримінованої статті криміналь-
ного закону і ці обставини також ніким не оспорюються. З огляду 
на викладене, колегія суддів дійшла висновку, що не зазначення, у да-
ному випадку, в описовій частині вироку вартості викраденого майна 
не є істотним порушенням кримінального процесуального закону172.

Умовні істотні порушення кримінального процесуального зако-
ну вимагають від учасників судового провадження, суду апеляційної 
та касаційної інстанції довести зв’язок між ними та ухваленням непра-
восудного судового рішення. Однак такий зв’язок не завжди повинен 
бути очевидним (порушення перешкодили ухвалити законне обґрун-
товане та справедливе судове рішення), він може бути й гіпотетич-
ним (порушення могли перешкодити ухвалити законне обґрунтоване 
та справедливе судове рішення). В останньому випадку кримінальні 
процесуальні порушення породжують обґрунтований матеріалами 
кримінального провадження сумнів у правосудності судового рішення.

Так, докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та сво-
бод людини, визнаються недопустимими (ст. 87 КПК України), од-
нак цей факт по-різному впливає на ухвалення підсумкового судо-
вого рішення. В одних випадках порушення порядку проведення 
пред’явлення для впізнання може спричинити недопустимість тільки 
результатів даної процесуальної дії, а в інших – поставити під сумнів 
низку або й усю систему доказів, на яких ґрунтується судове рішення.

Можливість оцінки та визнання апеляційним і касаційним судом 
тих чи інших порушень кримінального процесуального закону умов-
ними істотними порушеннями є проявом засади публічності у стадіях 
апеляційного та касаційного провадження.

172 Ухвала Апеляційного суду Чернігівської області від 5 березня 2014 р. Справа 
№ 733/2610/13-к. Провадження № 11-кп/795/129/2014. – [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/375 66875



108

ГЛАВА 4. Система підстав для зміни або скасування судових рішень...  

Безумовними істотними порушеннями кримінального процесу-
ального закону є такі порушення, негативні наслідки яких настають 
у будь-якому випадку, незалежно від обставин конкретного криміналь-
ного провадження. Істотність цих порушень визначається законодав-
цем з огляду на цінність норм кримінального процесуального права, 
у зв’язку з чим й встановлена їх максимальна охорона. Обставини про 
які йдеться, свідчать про настільки серйозні порушення норм кримі-
нального процесуального закону, що за їх наявності апріорі неможли-
во ухвалити правосудне судове рішення. Тому для скасування судового 
рішення, у разі їх наявності, апеляційній та касаційній інстанції до-
статньо констатувати, що такого роду порушення мають місце.

Даний факт, на думку О. С. Александрова та М. М. Ковтуна, є 
яскравим свідченням інквізиційності апеляційного провадження, яке 
розвивається не згідно волі сторін, а в силу знеособленої вимоги за-
кону, що ігнорує в цьому питанні ініціативу апелянтів173.

У такій позиції простежується явне нерозуміння причини окремо-
го виділення із загального обсягу істотних кримінальних процесуаль-
них правопорушень тих, які завжди, у будь-якому кримінальному про-
вадженні свідчать про неправосудність ухваленого судового рішення.

По-перше, прямі заборони, які містяться у ч. 2 ст. 412 КПК Укра-
їни, дотримуються значно ретельніше, ніж заборони, що можуть бути 
виведені з приписів, які зовні не мають забороняючого характеру, 
або сформульовані хоч і у формі прямої заборони, але в інших нор-
мах кримінального процесуального закону, спеціально не присвяче-
них підставам для зміни або скасування судових рішень174. По-друге, 
значно полегшується й застосування правовідновлювальної санкції, 
оскільки перерахування в самому законі конкретних процесуальних 
порушень, що тягнуть безумовне скасування судових рішень, ви-
ключає можливість помилкової оцінки цих порушень судами вищих 
інстанцій як неістотних175. Насамкінець, наявність переліку безумов-
них істотних порушень кримінального процесуального закону чинить 
значний психологічний вплив на правозастосувача, адже кримінальна 
процесуальна відповідальність за такі порушення неминуча.

173 Александров А.С., Ковтун Н. Н. Основания к отмене (изменению) приговора в суде апелляци-
онной инстанции / А. С. Александров, Н. Н. Ковтун // Государство и право. – 2001. – № 10. – С. 60.

174 Морщакова Т. Г. Безусловные основания отмены приговоров и эффективность процессу-
ального регулирования / Т. Г. Морщакова // Правоведение. – 1985. – № 6. – С. 63.

175 Морщакова Т.Г., Петрухин И. Л. Оценка качества судебного разбирательства (по уголовным 
делам) / Т. Г. Морщакова, И. Л. Петрухин; отв. ред. О. П. Темушкин. – М.: Наука, 1987. – С. 118–119.
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Деякі дослідники вважають, що не всі безумовні істотні порушен-
ня кримінального процесуального закону відповідають вимозі, щоб 
перешкодити суду ухвалити законне, обґрунтоване та справедливе 
судове рішення. Як приклад, наводять відсутність протоколу судово-
го засідання (у нашому випадку – відсутність журналу судового за-
сідання або технічного носія інформації, на якому зафіксовано судове 
провадження в суді першої інстанції (п.7 ч. 2 ст. 412 КПК України), за-
значаючи, що цей факт не може вплинути на правосудність судового 
рішення. У зв’язку з цим, пропонують доповнити редакцію відповід-
ної статті кримінального процесуального закону вказівкою на пору-
шення, що унеможливлюють перевірку судом вищого рівня право-
судності судового рішення176.

Слушна, на перший погляд, думка містить внутрішні суперечнос-
ті. З одного боку, відсутність протоколу судового засідання (відсут-
ність журналу судового засідання або технічного носія інформації, 
на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції) 
визнається Я. О. Мотовіловкером та Т. О. Москвітіною безумовним іс-
тотним порушенням кримінального процесуального закону, а з іншо-
го, – таке порушення не перешкоджає ухваленню законного, обґрунто-
ваного та справедливого судового рішення. Однак, якщо порушення 
кримінального процесуального закону не впливає на правосудність 
судового рішення, воно не може бути визнане істотним. Тоді чому 
таке порушення тягне обов’язкове скасування судового рішення? 
Це пояснюється тим, що такого роду порушення позбавляє судовий 
розгляд і його наслідки правового значення, процес не відбувся, тому 
прийняте за його результатами рішення вважається нікчемним (nul).

У вітчизняній процесуальній літературі висловлена точка зору, 
«що на суд апеляційної інстанції не покладений обов’язок доводи-
ти, що порушення кримінального процесуального закону обумовило 
винесення незаконного, необґрунтованого та невмотивованого судо-
вого рішення»177. «Тобто для зміни або скасування вироку або ухвали 

176 Мотовиловкер Я. О. Вопросы дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального 
законодательства / Я. О. Мотовиловкер. – Томск, 1966. – С. 32; Москвитина Т. А. Существенные 
нарушения уголовно-процессуального закона и средства их выявления, устранения и предупре-
ждения в уголовном процессе России: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Москвитина Татьяна 
Александровна. – Ярославль 1997. – С. 81.

177 Яновська О. Г. Провадження в суді апеляційної інстанції // Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, 
В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – С. 857.
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від суду апеляційної інстанції не вимагається встановлення наслідків 
допущених судом першої інстанції порушень і причинного зв’язку 
між допущеними порушеннями і прийняттям незаконного та/або не-
обґрунтованого судового рішення»178.

З таким твердженням можна погодитись, якщо йдеться про без-
умовні істотні порушення кримінального процесуального закону. Утім 
умовні істотні порушення кримінального процесуального закону ви-
магають встановлення не тільки факту їх вчинення, але й причиново-
го зв’язку між ними та ухваленням неправосудного судового рішення 
(кримінальні процесуальні правопорушення з матеріальним складом). 
Натомість у разі виявлення безумовних істотних порушень криміналь-
ного процесуального закону, причиновий зв’язок між ними та їх на-
слідок – незаконне, необґрунтоване та несправедливе судове рішення, 
вже заздалегідь презюмовані законодавцем (кримінальні процесуальні 
правопорушення з формальним складом). Інший підхід взагалі уне-
можливить визначення допущених порушень кримінального процесу-
ального закону істотними або неістотними, оскільки єдиним критері-
єм вирішення цього питання є правові наслідки, що настали.

Деякі автори виділяють ще й третю групу істотних порушень кри-
мінального процесуального закону – «інші істотні». Мова йде про по-
рушення, істотність яких визначається правоположеннями, викладе-
ними у постановах пленумів судів вищого рівня179.

Наведений підхід є намаганням «втиснути» в один класифікацій-
ний критерій видові групи, характерні для поділу поняття «істотні 

178 Маринів В. І. Провадження в суді апеляційної інстанції // Кримінальний процесуальний кодекс 
України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьо-
мін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – С. 224.

179 Калинкина Л. Д. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона и их от-
граничение от несущественных: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: 
спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика» / 
Л. Д. Калинкина. – Саратов, 1982. – С. 14; Ласточкина Р. Н., Москвитина Т. А. Основания к отме-
не или изменению приговора: Текст лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярославль: 
Изд-во Ярослав. гос. ун-та, 1987. – С. 26; Москвитина Т. А. Существенные нарушения уголовно-
процессуального закона и средства их выявления, устранения и предупреждения в уголовном 
процессе России: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Москвитина Татьяна Александровна. – 
Ярославль 1997. – С. 99–100; Ширванов А. А. Нарушения закона в уголовном процессе Россий-
ской Федерации и их правовые последствия: дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.09 / Алексей Амир-
бекович Ширванов. – М., 2005. – С. 111, 113–114; Скороделова Е. И. Существенные нарушения 
уголовно-процессуального закона и их факторы в досудебных стадиях уголовного процесса: 
автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс» 
/ Е. И. Скороделова. – М., 2013. – С. 10, 21.
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порушення кримінального процесуального закону» за іншим критері-
єм. Внаслідок цього постраждала чистота цієї логічної операції, адже 
видові групи накладаються одна на одну. Порушення кримінального 
процесуального закону, що визнаються істотними у правозастосовній 
практиці судів вищого рівня, продовжують залишатися умовними, 
незважаючи на те, що у всіх випадках їх виявлення, судове рішення 
підлягає скасуванню. Тому правильніше виокремити додатковий кри-
терій класифікації істотних порушень кримінального процесуального 
закону – за суб’єктом їх визначення. У відповідності до нього істотні 
порушення кримінального процесуального закону можуть визначати-
ся як судами вищого рівня (ч.1 ст. 412 КПК України), так і законодав-
цем (ч.2 ст. 412 КПК України).

Л. О. Воскобітова в залежності від змісту процесуальних вимог 
виокремлює два види істотних порушень кримінального процесуаль-
ного закону: порушення гарантованих законом прав учасників кримі-
нального провадження та інші порушення. Останні, на її погляд, про-
являються у: порушенні процесуального порядку одержання доказів; 
порушення меж компетенції державних органів та службових осіб, 
які ведуть кримінальну справу; порушення послідовності руху та по-
рядку переходу справи з однієї стадії в іншу; порушення вимог, що 
ставляться до процесуальних документів. Також автор наводить й спо-
соби вчинення вказаних порушень. Зокрема порушення прав учасни-
ків кримінального провадження здійснюється шляхом їх обмеження 
або позбавлення. Інші процесуальні норми, як вважає науковець, мо-
жуть бути порушені шляхом неповного чи неправильного виконання 
приписів закону; неякісного, такого, що не відповідає вимогам закону 
оформлення або не оформлення проведених дій і прийнятих рішень180.

Таку ж позицію з цього питання займають М. М. Гультай, О. В. По-
бєдкін, та С. М. Бурцев181.

180 Воскобитова Л. А. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как осно-
вание к отмене приговоров: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 
12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза» / Л. А. Воскобитова. – 
М., 1979. – С. 11.

181 Гультай М. М. Виявлення і виправлення слідчих і судових помилок у кримінальному 
процесі України (стадії досудового розслідування, попереднього розгляду справи суддею, су-
дового розгляду та апеляційного провадження). Монографія / М. М. Гультай. – Харків: Кросс-
роуд, 2008. – С. 112; Победкин А. В., Бурцев С. Н. Нарушения уголовно-процессуальных норм 
в деятельности органов дознания, средства их предупреждения и устранения: Монография / 
А. В. Победкин, С. Н. Бурцев. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 44–45, 63.
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На підставі викладеного, Л. О. Воскобітова запропонувала таке визна-
чення істотних порушень кримінального процесуального закону – вчинені 
у будь-якій стадії кримінального провадження будь-яким способом пору-
шення прав учасників судочинства; порядку одержання доказів; меж ком-
петенції органів і службових осіб, що ведуть кримінальний процес; послі-
довності руху і переходу справи з однієї стадії в іншу; вимог, що ставляться 
до процесуальних документів, та інших норм КПК, які перешкодили все-
бічно, повно та об’єктивно розглянути справу, іншим чином спричинили 
ухвалення незаконного і необґрунтованого судового рішення або породжу-
ють обґрунтовані, неспростовні сумніви у його правосудності182.

Викладений підхід хоч і заслуговує на увагу, утім повною мірою не роз-
криває суті істотних порушень кримінального процесуального закону.

По-перше, він не дає можливість правильно розмежувати усі кри-
мінальні процесуальні підстави для зміни або скасування судових 
рішень. Так, неповнота судового розгляду та невідповідність висно-
вків суду фактичним обставинам кримінального провадження також 
пов’язані як з порушеннями прав учасників кримінального прова-
дження (п.1 ст. 410, пп. 1, 2 ст. 411 КПК України), так і з іншими пору-
шеннями (п.2 ст. 410, пп. 3,4 ст. 411 КПК України). По-друге, виходя-
чи з пріоритетності гарантій прав, свобод та законних інтересів особи 
перед іншими кримінальними процесуальними гарантіями, будь-яке 
кримінальне процесуальне порушення, що охоплюється підставами 
для зміни або скасування судових рішень, передбачених у ст.ст. 410, 
411 та 412 КПК України, безпосередньо або опосередковано пору-
шує права учасників кримінального провадження. По-третє, потребує 
уточнення й перелік підвидів інших істотних порушень криміналь-
ного процесуального закону, що виділяє Л. О. Воскобітова. Зокрема, 
у ньому йдеться про порушення процесуального порядку одержання 
доказів, що фактично залишає поза увагою порушення порядку про-
ведення процесуальних дій, не спрямованих на збирання та перевірку 
доказів (наприклад, порядок зупинення, відкладення судового розгля-
ду). По-четверте, наведені у визначенні відступи від вимог криміналь-
ного процесуального закону, невиправдано зводяться до порушення 
лише однієї засади – всебічного, повного та неупередженого дослі-
дження обставин кримінального провадження (об’єктивної істини). 

182 Воскобитова Л. А. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как основа-
ние к отмене приговоров: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 
«Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза» / Л. А. Воскобитова. – М., 1979. – С. 15.
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По-п’яте, у дефініції істотних порушень кримінального процесуаль-
ного закону визначені не їх характерні ознаки, а види порушень, що 
охоплюються аналізованою підставою.

О. А. Ширванов визначає істотне порушення кримінального про-
цесуального закону як виражене у недотриманні норм (норми) кри-
мінального процесуального права діяння, вчинене суб’єктом кримі-
нальних процесуальних правовідносин у формі дії чи бездіяльності, 
у будь-якій стадії кримінального судочинства, яке шляхом позбавлен-
ня або обмеження гарантованих законом прав учасників криміналь-
ного судочинства або іншим шляхом вплинуло чи могло вплинути 
на законність, обґрунтованість і справедливість ухваленого рішення 
та потягло застосування заходів відновлення правопорядку183.

Майже аналогічне визначення запропонувала й О. І. Скородєлова184.
У наведеній дефініції привертають увагу визначені авторами спо-

соби вчинення істотного порушення кримінального процесуального 
закону: а) шляхом позбавлення гарантованих законом прав учасників 
кримінального судочинства; б) шляхом обмеження гарантованих за-
коном прав учасників кримінального судочинства; в) іншим шляхом.

Зазначені способи визначають й інші російські дослідники185.
Більше того, такі способи відтворені у редакції ч. 1 ст. 38917 КПК 

Російської Федерації186, ч. 1 ст. 391 КПК Республіки Білорусь187, 
ч. 1 ст. 436 КПК Республіки Казахстан188, ч. 1 ст. 487 КПК Республіки 
Узбекистан189, ч. 1 ст. 352 КПК Киргизької Республіки190, ч. 1 ст. 375 

183 Ширванов А. А. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как основа-
ние возвращения дел для дополнительного расследования: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Алексей Амирбекович Ширванов. – М., 1999. – С. 69.

184 Скороделова Е. И. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона и их факторы 
в досудебных стадиях уголовного процесса: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. 
наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс» / Е. И. Скороделова. – М., 2013. – С. 10, 20–21.

185 Москвитина Т. А. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона и сред-
ства их выявления, устранения и предупреждения в уголовном процессе России: дисс. … канд. 
юрид. наук: 12.00.09 / Москвитина Татьяна Александровна. – Ярославль 1997. – С. 54–55.

186 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Омега-Л, 2013. – С. 172.
187 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900295#load_text_none_1_
188 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. – [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#sub_id=4330000
189 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. – [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=111463
190 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики. – [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30241915&page=13
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КПК Республіки Таджикистан191, Республіки Вірменія192, ч. 1 ст. 457 
КПК Туркменістану193, що містять законодавче визначення істотних 
порушень кримінального процесуального закону.

На наш погляд, суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності, 
наділені владними повноваженнями, не можуть позбавити учасни-
ків кримінального провадження гарантованих їм кримінальним про-
цесуальним законом прав, оскільки їх наявність та реалізація забез-
печуються механізмом належної правової процедури (due process of 
law). Будучи частиною кримінальної процесуальної форми, яка вста-
новлює гарантії прав, свобод та законних інтересів особи, належна 
правова процедура, з одного боку, визначає порядок кримінального 
провадження, спрямованого на досягнення його завдань (ст. 2 КПК 
України), а з іншого, – забороняє вчиняти такі процесуальні дії (безді-
яльність) і приймати такі процесуальні рішення, що можуть поруши-
ти права і свободи особи у цій сфері. Адресатом належної правової 
процедури є суб’єкти кримінального провадження, наділені у ньому 
владними повноваженнями. Там, де не встановлено гарантій прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження – 
немає й належної правової процедури.

Вітчизняний кримінальний процесуальний закон не виключає мож-
ливості тимчасового позбавлення права власності (ст. 16, ч. 1 ст. 167, 
ч. 1 ст. 170 КПК України), а щодо процесуальних прав – використовує 
такий термін лише у виняткових випадках (ч.3 ст. 349, п. 2 ч. 1 ст. 473 
КПК України), за умови попереднього роз’яснення учасникам кримі-
нального провадження правових наслідків домовленостей між ними 
та одержання від них добровільної згоди на їх досягнення. Конкретні 
випадки позбавлення учасника кримінального провадження окремих 
процесуальних прав визначаються кримінальним процесуальним зако-
ном, тому неможливі внаслідок рішень, дій або бездіяльності держав-
них органів і службових осіб, що ведуть кримінальне провадження.

Юридично невиправданим є й використання терміну «обмежен-
ня» гарантованих законом прав учасників кримінального судочинства 
для позначення способу істотного порушення кримінального проце-

191 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/

192 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1450&lang=rus#47

193 Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана. – [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://turkmenembassy.kz/rus/turkmenistan/zakony_turkmenistana/
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суального закону. У юриспруденції термін «обмеження прав» вико-
ристовується для встановлення визначених законом винятків з право-
вого статусу суб’єкта правовідносин, що унеможливлюють певні його 
діяння з метою задоволення інтересів суспільства і держави194. Об-
меження прав може бути здійснене тільки на підставі правила, якому 
законодавець надав значення правового припису195, повинно відпові-
дати обставинам, що зумовили його запровадження, і не може зміню-
вати суті та змісту відповідних прав196. Тобто можливість обмеження 
прав учасників кримінального провадження випливає з норм кри-
мінального процесуального законодавства України та пов’язується 
з правомірним процесуальним рішенням або процесуальною дією 
суб’єкта, що веде кримінальний процес, за умови обґрунтування їх 
відповідними законодавчими положеннями (для прикладу, видален-
ня обвинуваченого за ухвалою суду із зали засідання тимчасово або 
на весь час судового розгляду за повторне порушення ним порядку 
судового засідання).

Звідси мова може йти лише про порушення гарантованих кри-
мінальним процесуальним законом прав учасників кримінального 
провадження. Саме такий термін вжито у ст. 87 КПК України при 
регламентації підстав визнання доказів недопустимими. На відміну 
від обмеження прав, їх порушення завжди є наслідком недотриман-
ня суб’єктом правозастосування вимог норми права. Саме із захистом 
порушених прав пов’язане звернення учасників кримінального прова-
дження та інших заінтересованих осіб до судів апеляційної та касацій-
ної інстанцій. При цьому слід мати на увазі, що порушення прав учас-
ників кримінального провадження завдає шкоду не тільки особистим, 
але й публічним інтересам у сфері кримінального судочинства.

У контексті аналізованої проблематики, варто зупинитись на ще 
одному способі вчинення істотного порушення кримінального проце-
суального закону, передбаченого у КПК ряду держав, зокрема Росій-
ської Федерації, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Рес-

194 Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве / А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юристъ, 2004. – С. 92; Денисова А. М. Правові обмеження: поняття, види, функції / А. М. Дени-
сова // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 52.

195 Марфицин П. Г. Конституция РФ и УПК РФ: некоторые вопросы согласования правовых 
предписаний / П. Г. Марфицин // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 
Право. – 2014. – № 3. – С. 150.

196 Шаповал В. Феномен прав і свобод людини та громадянина (теоретико-правовий і консти-
туційний аспекти) / В. Шаповал // Право України. – 2015. – № 2. – С. 41–42.
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публіки Таджикистан та Туркменістану – «недотримання процедури 
судочинства».

У доктрині кримінального процесу термін «процедура судочин-
ства» не є поширеним, у нього вкладається різний зміст. У теорії ж 
права під правовою (юридичною) процедурою розуміють нормативно 
встановлений порядок здійснення певної юридичної діяльності197.

До слова, § 3 глави 28 КПК України називається «Процедура су-
дового розгляду». Аналіз змісту даного параграфу дозволяє констату-
вати, що у ньому йдеться про послідовність та порядок дій і рішень 
суду, учасників судового провадження під час судового розгляду, що 
охоплюється усталеним та загальноприйнятим у науці кримінального 
процесуального права поняттям – «процесуальна форма».

На наш погляд, недоцільно ні у теоретичному, ні у практичному 
аспекті завантажувати понятійний апарат кримінального процесу тер-
мінами, що невиправдано підміняють інші поняття, ще не одержали 
визнання наукою та практикою, уповільнюючи у такий спосіб розви-
ток доктрини та не сприяючи підвищенню ефективності криміналь-
ного процесуального законождавства. Недопустимо без достатніх для 
цього причин відмовлятися від термінології, що використовувалась 
раніше, вводити поряд з прийнятими інші терміни. Слід забезпечува-
ти стійкість понятійного апарату.

Тому цілком закономірно, що такий «спосіб» вчинення істотно-
го порушення кримінального процесуального закону був критично 
сприйнятий російськими дослідниками198.

У процесуальній літературі висловлена точка зору, що порушен-
ня норм кримінального процесуального права, які тягнуть скасування 
або зміну судового рішення у кримінальній справі, по суті є нічим 

197 Яковенко О. В. Правовая процедура: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. 
наук: спец. 12.00.01 «Теория права и государства; История права и государства; История по-
литических и правовых учений» / О. В. Яковенко. – Саратов, 1999. – С. 7; Середа О. О. Право-
ва процедура: теоретико-правові засади та практичні виміри: автореф. дис.. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних 
і правових учень» / О. О. Середа. – К., 2008. – С. 6; Смольянов М. С. Юридическая процедура 
как гарантия прав человека: автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 
12.00.01 «Теория и история государства и права; история учений о праве и государстве» /М. 
С. Смольянов. – М., 2011. – С. 15–16; Тарасова А. Г. Юридическая процедура как средство обес-
печения реализации прав и свобод человека и гражданина / А. Г. Тарасова // Вестник Волгоград-
ского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. – 2011. – № 2. – С. 259, 261.

198 Москвитина Т. А. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона и сред-
ства их выявления, устранения и предупреждения в уголовном процессе России: дисс. … канд. 
юрид. наук: 12.00.09 / Москвитина Татьяна Александровна. – Ярославль 1997. – С. 54–55.
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іншим як кримінальним процесуальним правопорушенням, яке ви-
ражається у невиконанні кримінального процесуального обов’язку199.

Зазначений підхід є явно неповним, оскільки, щонайменше, не-
враховує правові ситуації, пов’язані з порушенням заборон, сформу-
льованих у кримінальному процесуальному законі.

Істотні порушення кримінального процесуального закону (ст. 
412 КПК України) за способами їх вчинення можуть полягати у: а) 
невиконанні визначених приписів кримінальних процесуальних 
норм (error in omittendo), зокрема неприведення свідка до присяги 
(ч.2 ст. 352 КПК України), нез’ясування в обвинуваченого ряду об-
ставин перед ухваленням вироку на підставі угоди про визнання ви-
нуватості (ч.4 ст. 474 КПК України); б) дії всупереч приписам кри-
мінальних процесуальних норм (error in facidendo), зокрема надання 
учасникам судового провадження для ознайомлення матеріалів про 
застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві (ч.3 ст. 317 КПК України), перебування у залі 
судового засідання свідків, які ще не були допитані під час судового 
розгляду (ч.4 ст. 352 КПК України); в) недотриманні вимог кримі-
нальних процесуальних норм, що регламентують порядок і підстави 
ухвалення, проголошення судових рішень, їхню форму та зміст (error 
in iudicando), крім випадків порушення приписів кримінального про-
цесуального закону щодо мотивування судових рішень.

Підсумовуючи вищевикладене, назву ст. 412 КПК України та зміст 
її ч. 1 доцільно викласти в такій редакції:

«Стаття 412. Істотні порушення порядку кримінального провадження.
Істотними порушеннями порядку кримінального провадження є 

невиконання або дія всупереч приписам кримінального процесуаль-
ного законодавства України, які закріплюють гарантії прав, свобод 
та законних інтересів учасників кримінального провадження, вста-
новлюють підстави, умови, послідовність та строки проведення про-
цесуальних дій, їх фіксацію, а також недотримання положень кри-
мінального процесуального законодавства України, що визначають 
підстави, режим прийняття, оформлення, проголошення та звернення 
до виконання процесуальних рішень, якщо такі діяння перешкоди-
ли чи могли перешкодити ухвалити законне, обґрунтоване та справед-
ливе судове рішення».

199 Бородинов В. Уголовно-процессуальные правонарушения как основания отмены или из-
менения приговора / В. Бородинов // Российская юстиция. – 2003. – № 4. – С. 31.
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Аналіз матеріалів судової практики свідчить, що найчастіше 
умовних істотних порушень вимог кримінального процесуального 
припускаються суди першої інстанції.

Так, мають місце випадки незазначення у мотивувальній час-
тині вироку ваги наркотичного засобу200, безпідставне повернення 
обвинувального акта прокуророві201, ненаведення у мотивувальній 
частині обвинувального вироку формулювання обвинувачення, ви-
знаного доведеним202, ненадання можливості захиснику виступити 
в судових дебатах203, значні розбіжності між змістом оголошеного 
судового рішення та наявного у матеріалах кримінального прова-
дження204.

Чимало порушень вимог кримінального процесуального закону 
судами першої інстанції пов’язані із стягненням процесуальних ви-
трат (їх стягнення на користь НДЕКЦ при ГУМВС України у відпо-
відній області, а не на користь держави, або ж безпідставна відмова 
у стягненні процесуальних витрат з обвинуваченого)205.

Одним із проявів істотного порушення вимог кримінального про-
цесуального закону є вихід суду за межі наданих йому законом по-
вноважень. Для прикладу, вироком Зарічного районного суду м. Суми 
від 7 жовтня 2014 р. на підставі ст. 6 Закону України «Про амністію 
у 2014 році» від 8 квітня 2014 р. ОСОБА_3 наполовину скорочено не-

200 Вирок Апеляційного суду Київської області від 15 квітня 2013 р. Справа №№ 366/108/13-
к. Провадження № 11-кп/780/45/13. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/30661828

201 Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 10 червня 2013 р. Справа № 11-кп/796/134/2013. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31809436

202 Ухвала Апеляційного суду Львівської області від 20 січня 2015 р. Справа № 466/4259/14-к. 
Провадження № 11-кп/783/36/15. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/43023313

203 Ухвала Апеляційного суду Черкаської області від 4 квітня 2013 р. Справа № 11-
кп/793/28/13. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/30499926

204 Ухвала Апеляційного суду Кіровоградської області від 25 листопада 2014 р. Провадження 
№ 11-кп/781/892/14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/41614256

205 Вирок Апеляційного суду Дніпропетровської області від 9 квітня 2013 р. Провадження 
№ 11кп/774/21/к/13. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/30575951; Вирок Апеляційного суду Вінницької області від 10 липня 2014 р. Справа 
№ 149/371/14-к. Провадження № 11-кп/772/496/2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39693871; Вирок Апеляційного суду Одеської області від 
13 листопада 2014 р. Справа № 518/489/14-к. Провадження № 11-кп/785/1240/14. – [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41395262
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відбуту частину покарання, призначеного цим вироком, чим суд пере-
брав на себе функцію органу виконання покарань206.

У діяльності судів першої інстанції також зустрічаються порушен-
ня, пов’язані з неправильним вирішенням цивільного позову, зокрема 
в частині стягнення моральної шкоди207.

Суди апеляційної інстанції найчастіше допускають істотні пору-
шення кримінального процесуального закону, зумовлені недотриман-
ням правил недопустимості погіршення становища обвинуваченого, 
порушенням вимог процесуального закону щодо перевірки доводів 
апеляційної скарги та вимог, які ставляться до змісту ухвал за резуль-
татами апеляційного розгляду208, а також не виправленням відповід-
них порушень, допущених судами нижчого рівня209.

У судовій практиці касаційної інстанції також трапляються ви-
падки поверхневого підходу до розгляду кримінальних проваджень, 
доволі спірного, на наш погляд, ухвалення рішення про скасування 
судових рішень нижчих інстанцій.

Прикладом цього є така справа. Вироком Шевченківського район-
ного суду м. Львова від 12 липня 2013 р. Д. визнано винним у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК Укра-
їни, та призначеного покарання у виді одинадцяти років позбавлення 
волі. Задоволено цивільний позов потерпілої Т. та стягнуто з обвину-
ваченого Д. на її користь 20 000 грн. відшкодування моральної шкоди.

Згідно вироку суду, Д. в період часу між 19 год. 14 листопада 
2012 р. – 4–5 год. ранку 15 листопада 2012 р., перебуваючи у стані 
алкогольного сп’яніння, у квартирі № 76 по вул. Лінкольна 47, що у м. 
Львові, маючи умисел на позбавлення життя потерпілого П., під час 

206 Вирок Апеляційного суду Сумської області від 22 січня 2015 р. Справа № 591/2085/14-к. 
Провадження № 11-кп/788/47/15. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/42398751

207 Ухвала Апеляційного суду Сумської області від 1 серпня 2013 р. Справа № 583/1682/13-к. 
Провадження 11-кп/788/123/13. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/32748596

208 Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
від 24 квітня 2014 р. // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2014. – № 5. – С. 34–
35; Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
30 січня 2014 р. // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2014. – № 4. – С. 73–74;

209 Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
від 6 лютого 2014 р. // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2014. – № 4. – С. 33–
35; Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
15 травня 2014 р. // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 46–49.
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конфлікту, що виник на ґрунті особистих неприязних відносин, умис-
но наніс йому тупим предметом удар у лобну ділянку голови та чис-
лені удари ногами і руками по голові, корпусу та інших частинах тіла, 
внаслідок яких потерпілий П. помер.

Даний вирок був оскаржений обвинуваченим Д., його захисником 
М. та потерпілою Т. Обвинувачений Д. та захисник М. просили вирок 
суду першої інстанції скасувати і кримінальне провадження закрити 
на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України. Потерпіла Т. просила цей 
вирок змінити в частині вирішення цивільного позову шляхом збіль-
шення суми стягнення з обвинуваченого у розмірі 100 000 грн. від-
шкодування моральної шкоди.

За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження, 
проведеного огляду за участю судово-медичного експерта імунолога 
Л. одягу обвинуваченого Д. колегія суддів Апеляційного суду Львів-
ської області дійшла висновку, що сторона обвинувачення не довела 
поза розумним сумнівом вчинення Д. умисного вбивства П. З огляду 
на це, вирок Шевченківського районного суду м. Львова від 12 липня 
2013 р. щодо Д. скасувала, а кримінальне провадження закрила з під-
стави невстановлення достатніх доказів для доведення винуватості 
в суді і вичерпання можливостей для їх отримання. У задоволенні 
процесуальних вимог потерпілої Т. було відмовлено. Запобіжний за-
хід, обраний Д. у виді тримання під вартою скасовано та звільнено 
його з-під варти в залі суду.

Ухвалюючи таке рішення, колегія суддів судової палати у кримі-
нальних справах Апеляційного суду Львівської області навела такі 
аргументи.

По-перше, частина обвинувальних доказів здобута з грубим по-
рушенням норм чинного законодавства, а інші – як самі по собі, так 
і в сукупності прямо чи не прямо не підтверджують існування об-
ставин, про які йдеться в обвинувальному акті, на що суд першої ін-
станції не звернув увагу. Обвинувачений Д. в засіданні суду першої 
та апеляційної інстанції категорично заперечив причетність до вчи-
нення інкримінованого йому кримінального правопорушення та пояс-
нив, що визнавальні показання під час досудового розслідування дав 
у зв’язку з фізичним та психічним тиском з боку працівників міліції.

Поза увагою суду залишилось те, що явку з повинною, Д. напи-
сав вже після затримання у приміщенні райвідділу міліції, без участі 
захисника, що є порушенням 21 принципу Зводу принципів захисту 
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осіб, затриманих в любій формі, які утримуються під вартою, затвер-
дженого резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня 1988 р.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд може об-
ґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосеред-
ньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтову-
вати судові рішення показаннями наданими слідчому прокурору, або 
посилатися на них. Однак суд першої інстанції, всупереч вимогам 
кримінального процесуального закону, визнав на користь сторони 
обвинувачення показання, дані Д. під час досудового розслідування, 
натомість його показання в суді розцінив як метод захисту і спосіб 
уникнення відповідальності.

По-друге, обставини вчинення умисного вбивства, викладені 
у явці з повинною та визнавальних показаннях Д., суперечать фак-
тичним обставинам кримінального провадження.

Так, Д. у явці з повинною та у показаннях стверджував, що завдав 
потерпілому П. лише один удар боковою стороною пляшки в голову, 
після чого допоміг йому дійти до ліжка. Однак згідно висновку судо-
во-медичного експерта у потерпілого П. виявлена значно більша кіль-
кість тілесних ушкоджень – тупа закрита черепно-мозкова травма, 
тупа закрита травма грудної клітки, повний перелом грудини між 2–3 
ребрами, множинні переломи ребер, а також множинні рани та крово-
виливи по всьому тілу. З огляду на це, для заподіяння такої кількості 
тілесних ушкоджень ударів необхідно було завдати більше одного.

По-третє, висновки органу досудового розслідування та суду про на-
несення множинних ударів ногами та руками по різних частинах тіла по-
терпілого П. не ґрунтуються на матеріалах кримінального провадження.

Зокрема, на пляшці з під горілки, якою за твердженням сторони 
обвинувачення, Д. завдав удару потерпілому в лобну ділянку голови 
відсутні сліди пальців рук обвинуваченого, але наявні інші сліди рук.

Згідно висновків судово-імунологічних експертиз, досліджених 
судом першої інстанції, кров потерпілого П. та обвинуваченого Д. від-
носиться до групи А з ізогемаглютиніном анти-В за ізосерологічною 
системою АВО. Сліди крові, вилучені з підлоги кухні, ванної кімнати 
та кімнати, в якій виявлено труп потерпілого, пляшки, дверей, одягу 
потерпілого та обвинуваченого можуть належати як потерпілому П., 
так і обвинуваченому Д. Тож без додаткового дослідження стверджу-
вати про належність виявленої крові потерпілому та обвинуваченому 
окремо неможливо.
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Спроба колегії суддів Апеляційного суду Львівської області про-
вести генотипоскопічну експертизу для ідентифікації, кому саме – 
потерпілому чи обвинуваченому належать сліди крові, завершилась 
безрезультатно, оскільки через неналежне зберігання одягу обвину-
ваченого, він виявився знищеним і не придатним для експертного до-
слідження.

Звідси прямих доказів на ствердження вини Д. у вчиненні інкри-
мінованого йому кримінального правопорушення, на думку Апеля-
ційного суду Львівської області, не здобуто. Фактично жоден з пе-
ревірених судом першої інстанції та наведених у вироку доказів 
не підтверджує висунуте обвинувачення210.

На дану ухвалу Апеляційного суду Львівської області подали ка-
саційні скарги прокурор та потерпіла Т., вважаючи, що суд апеляцій-
ної інстанції допустив істотне порушення вимог кримінального про-
цесуального закону, та просили суд касаційної інстанції призначити 
новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ визнала процесуальні вимоги касаторів такими, що підлягають 
задоволенню211.

На обґрунтування свого рішення касаційна інстанція навела такі 
аргументи.

Перший. Суд апеляційної інстанції визнав недопустимими низку 
доказів, посилаючись на вимоги ст. 95 КПК України 2012 р. Але явка 
з повинною та допит Д. відбулись до 19 листопада 2012 р., тобто до на-
брання чинності КПК України 2012 р. За таких обставин апеляційна 
інстанція, на думку колегії касаційного суду, повинна була діяти у від-
повідності до п. 8 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України 
2012 р., згідно з яким допустимість доказів, отриманих до набрання 
чинності цим Кодексом, визначається у порядку, що діяв до набрання 
ним чинності. Тобто апеляційний суд помилково послався на поло-
ження ст. 95 КПК України 2012 р. при оцінці доказів.

Звідси випливає, що касаційна інстанція фактично погодилась 
з позицією суду апеляційної інстанції в питанні визнання низки об-

210 Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала Апеляційного суду Львівської області 
від 24 квітня 2014 р. Справа № 466/770/13. Провадження № 11-кп/783/3/14.

211 Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала Вищого спеціалізованого суду Укра-
їни з розгляду цивільних і кримінальних справ від 3 березня 2015. Справа № 5–196км15
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винувальних доказів недопустимими. Заперечення викликало тільки 
формальне обґрунтування такого рішення.

Допустимість доказу є елементом кримінальної процесуальної 
форми. Оцінка доказу з точки зору допустимості передбачає порів-
няння джерел, способу, суб’єктів та фіксації одержання доказу з від-
повідними процесуальними приписами та встановлення факту їх 
дотримання чи недотримання. При цьому не важливо, згідно яких 
правил (КПК України 1960 р. чи КПК України 2012 р.) були одержані 
докази. Основне, що докази, які були зібрані з порушенням, встанов-
леного порядку, не можуть бути використані судом при обґрунтуванні 
своїх висновків.

Другий. Суд апеляційної інстанції дав оцінку показань Д. у віді-
рваності від сукупності інших доказів, зокрема – не врахував показан-
ня свідка Г., якій Д. повідомив про можливе вчинення ним вбивства 
та про те, що через стан сильного сп’яніння пам’ятає не всі обставини 
скоєного.

Утім, таке твердження видається голослівним, адже в ухвалі суду 
апеляційної інстанції зазначено, що «… показання свідка Г. про мож-
ливість вбивства потерпілого саме Д. є її суб’єктивною думкою і такі 
не можуть бути використані на користь обвинувачення. При цьому 
агресивність Д., яка проявлялася під час перебування в стані алко-
гольного сп’яніння, на що вказують свідки Г. та Б., була спрямована 
саме в їх сторону, а не в сторону потерпілого.

Також показання свідків С.О, С.В., С.М., Ф., які суд навів на під-
твердження обвинувачення, навіть побічно не підтверджують причет-
ність Д. до вбивства потерпілого, а стосуються відомих їм даних щодо 
його характеристики за місцем роботи на автомийці, що на АС № 2.

Показаннями свідка С.А. стверджується лише факт виявлення Д. 
в квартирі, якій винаймав, трупа П., про що дізнався з телефонної роз-
мови з обвинуваченим.

Свідки Б., П.М., З., Л., як працівники міліції, які виїжджали на місце 
події ствердили, що Д. в приміщенні квартири заперечував причетність 
до вчинення вбивства П., плутався в показаннях, однак вже в райвідділі 
міліції зізнався у скоєному та написав явку з повинною. Такі покази 
також не можуть бути доказом вини, оскільки не стосуються безпосе-
редньо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього відповідно до обвинувального акту, Д., приблизно 
о 19 год. 14 листопада 2012 року, перебуваючи в стані алкогольного 
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сп’яніння, в квартирі № 76, що у м. Львові по вул. Лінкольна, 47, ма-
ючи умисел на позбавлення життя потерпілого П., під час конфлікту, 
який виник на ґрунті особистих неприязних відносин, умисно наніс 
йому тупим предметом один удар у лобну ділянку голови та численні 
удари ногами і руками по голові, корпусу та інших частинах тіла, вна-
слідок отриманих ударів потерпілий П. помер на місці події.

Однак свідок П.О. в судовому засіданні, показання якої також 
використано на користь обвинувачення ствердила, що прибираючи 
територію біля будинку по вул. Лінкольна, 47 у м.Львові, приблиз-
но о 4 год. ранку 15 листопада 2012 року, чула голос потерпілого П., 
тобто на цей час він був живий. Таким чином, оскільки обвинувачен-
ня в суді щодо часу вчинення злочину не змінювалося, показаннями 
свідка П.О. спростовується обвинувачення про умисне вбивство по-
терпілого о 19 год. 14 листопада 2012 року».

Третій. Усупереч вимогам ст. 419 КПК України, частина мотивів, 
з яких апеляційний суд закрив провадження щодо Д., ґрунтується 
на припущеннях, зокрема – про можливість відвідування потерпілого 
у нічний час та його вбивства іншими особами.

Подібного роду положення в ухвалі апеляційної інстанції відсутні. 
У ній лише зазначено, що «… твердження свідків про те, що в кварти-
ру не могли попасти сторонні особи не відповідає фактичним обста-
винам, оскільки було встановлено, що в квартирі потерпілого постій-
но проживали квартиранти, крім цього приходили знайомі, сусіди. 
Для того, щоб попасти в квартиру, достатньо було постукати у вікно».

Четвертий. Апеляційний суд не взяв до уваги й показання ряду 
свідків про зловживання Д. спиртними напоями, його агресивність, 
визнавши ці докази такими, що не мають значення для правильного 
вирішення справи.

Однак такий аргумент не відповідає дійсності, оскільки в ухвалі 
Апеляційного суду Львівської області сказано, що «… показання до-
питаних в судовому засіданні потерпілої та свідків, які не були оче-
видцями події злочину, щодо його характеристики, поведінки в побуті 
не мають значення для кримінального провадження, оскільки ні пря-
мо, ні побічно не підтверджують винуватості Д. в частині тих обста-
вин, які підлягають доказуванню, а саме його причетності до умисно-
го вбивства П.».

Завершуючи аналіз наведених ухвал суду апеляційної та касацій-
ної інстанції, варто звернути увагу ще на такі дві обставини. Ска-
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сувавши ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 24 квіт-
ня 2014 р., колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальх справ, так і не наважилась взяти 
під варту Д. За своїм обсягом (4 аркуші), змістовним наповненням 
та рівнем аргументації ухвала касаційної інстанції явно поступається 
ухвалі суду апеляційної інстанції (10 аркушів) у тому ж криміналь-
ному провадженні. При цьому методи, що використовувалися обома 
судами вищого рівня при перевірці оскаржених судових рішень, є од-
наковими.

Зазвичай наслідком встановлення істотного порушення вимог 
кримінального процесуального закону є скасування неправосудного 
судового рішення з призначенням нового судового чи апеляційного 
розгляду. Але не виключені випадки, коли за цією підставою судове 
рішення може бути змінене.

Так, колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апе-
ляційного суду Вінницької області змінила вирок Літинського район-
ного суду Вінницької області від 27 червня 2013 р. щодо ОСОБА_3 
в частині стягнення процесуальних витрат, оскільки суд першої ін-
станції в порушення ч. 2 ст. 124 КПК України стягнув з обвинувачено-
го процесуальні витрати за проведення експертизи на користь НДКЕЦ 
при ГУМВС України у Вінницькій області. Відтак ухвалила стягнути 
витрати з ОСОБА_3 процесуальні витрати за проведення експертизи 
на користь держави212.

В іншому кримінальному провадженні колегія суддів судової па-
лати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва змі-
нила вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 5 вересня 
2014 р. щодо ОСОБА_3, виключивши з мотивувальної частини цього 
вироку посилання на п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК України для виправдан-
ня ОСОБА_3 за недоведеністю вчинення кримінального правопору-
шення, оскільки зі змісту вироку вбачається, що суд першої інстанції, 
оцінивши надані сторонами докази, керуючись п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК 
України, дійшов висновку про недоведеність наявності в діянні об-
винуваченої складу кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, після чого помилково послався 
у вироку на п. 1 ст. 1 ст. 373 КПК України, яка передбачає ухвалення 

212 Ухвала Апеляційного суду Вінницької області від 22 серпня 2013 р. Справа № 137/1087/13-
к. Провадження № 11-кп/772/229/2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/33 099442
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виправдувального вироку у разі коли не доведено, що вчинено кримі-
нальне правопорушення, яке інкримінується обвинуваченому213.

Так само, колегія суддів судової палати в кримінальних справах 
апеляційного суду Тернопільської області змінила ухвалу Підволо-
чиського районного суду від 11 квітня 2014 р. щодо ОСОБА_3, якою 
звільнено її від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 125 КК Укра-
їни у зв’язку з примиренням з потерпілим. Як вбачається з матеріалів 
кримінального провадження, під час підготовчого судового засідання 
потерпілий звернувся до суду з клопотанням про закриття криміналь-
ного провадження у зв’язку з відмовою від підтримання обвинувачен-
ня щодо ОСОБА_3. При цьому заяви обвинуваченого про звільнення 
його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК України, 
на яку посилається суд першої інстанції в ухвалі, в матеріалах прова-
дження немає. За таких обставин, кримінальне провадження за обви-
нуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК Укра-
їни, яке, відповідно до положень ст. 477 КПК України, є кримінальним 
провадженням у формі приватного обвинувачення, підлягає закриттю 
на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України. Враховуючи, що закриття 
кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 7 ч. 1 ст. 284 
КПК України, не погіршить становища обвинуваченого, колегія суд-
дів дійшла висновку, що ухвала суду першої інстанції підлягає зміні 
в частині підстави для закриття кримінального провадження214.

Необхідно підкреслити, що скасування судового рішення у разі 
встановлення істотного порушення кримінального процесуального 
закону може бути беззастережно застосоване лише в ситуаціях, коли 
за результатами судового розгляду ухвалено обвинувальний вирок, 
постановлено ухвалу про застосування примусових заходів виховно-
го чи медичного характеру. У випадку ж виправдання обвинуваченого, 
допущені судом порушення його процесуальних прав (зокрема, здій-
снення судового розгляду за відсутності захисника, коли його участь 
є обов’язковою, ненадання можливості виступити з останнім словом) 
не можуть відповідно до ч. 2 ст. 409 КПК України тягнути скасування 
виправдувального вироку, якщо такі порушення не привели до непра-
вильного вирішення кримінального провадження по суті.

213 Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 19 січня 2015 р. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42458373

214 Ухвала Апеляційного суду Тернопільської області від 28 травня 2014 р. Справа 
№ 604/406/14. Провадження № 11-кп/789/123/14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39923526



ГЛАВА 4. Система підстав для зміни або скасування судових рішень...  

127

Розв’язання цього питання в інший спосіб, як справедливо зазна-
чається в літературі, перетворило б правовідновлювальну санкцію 
у вигляді скасування судового рішення із засобу захисту прав, свобод 
та законних інтересів учасників судового провадження у її протилеж-
ність215. До того ж негуманно зобов’язувати виправданого пройти всю 
процедуру судового розгляду тільки для усунення раніше допущених 
порушень його процесуальних прав, які сам виправданий не оскар-
жив або це не було здійснено в його інтересах. Те саме стосується й 
ухвал про незастосування примусових заходів виховного чи медично-
го характеру. Аналогічне положення закріплене й у ч. 3 ст. 438 КПК 
України та стосується діяльності суду касаційної інстанції. Варто за-
значити, що дія ч. 3 ст. 438 КПК України поширюється й на ухвали 
про закриття кримінального провадження. Доцільно відобразити да-
ний вид судових рішень й у ч. 3 ст. 409 КПК України.

Було б несправедливо, якщо, наприклад, суд апеляційної чи каса-
ційної інстанції скасував виправдувальний вирок тільки тому, що осо-
бі не було забезпечено право на захисника, у випадках, коли участь 
останнього є обов’язковою, і в результаті суд першої інстанції зміг би 
засудити його після нового судового розгляду. За такої ситуації поло-
ження закону, які повинні забезпечувати право обвинуваченого на за-
хист, застосовувалися б проти нього, що є абсолютно недопустимим. 
Тобто має місце прояв favor defensionis.

Особливу групу істотних порушень кримінального процесуаль-
ного закону становлять безумовні істотні порушення кримінально-
го процесуального закону. Маючи приналежність до неспростовних 
правових презумпцій, вони завжди спричиняють скасування судового 
рішення з призначенням нового судового чи апеляційного розгляду 
або із закриттям кримінального провадження. На наш погляд, засада 
публічності зобов’язує апеляційну та касаційну інстанцію перевірити 
наявність безумовних істотних порушень кримінального процесуаль-
ного закону, незалежно від інших порушень закону, зазначених в апе-
ляційних і касаційних скаргах.

Т. Г. Морщакова, досліджуючи безумовні істотні порушення кри-
мінального процесуального закону, виділила дві ключові їх особли-
вості. Першою особливістю є те, що у них йдеться про порушення 
наявних у кримінальному процесуальному праві прямих заборон, 

215 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. – 2-е изд., перераб. 
и доп. / Отв. ред. И. Л. Петрухин. – М.: ТК Велби, Проспект, 2006. – С. 550.
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адресованих суб’єктам, що ведуть кримінальне провадження. Законо-
давець окремо сформулював такі заборони, хоча останні випливають 
з інших норм кримінального процесуального права. До другої осо-
бливості віднесено те, що вони передбачають порушення приписів, 
які зобов’язують державні органи та службових осіб, які ведуть про-
цес, дотримуватись певних правил, що не мають винятків. Виконання 
таких правил не залежить від внутрішнього переконання правозас-
тосувача – вони обов’язкові завжди, при розгляді будь-якої справи216.

Справді, у ч. 2 ст. 412 КПК України наведені випадки порушення 
забороняючих та зобов’язуючих норм кримінального процесуального 
права. У цьому контексті доречно вести мову про порушення саме ви-
мог (виділено мною. – Н.Б.) кримінального процесуального закону.

Однак конкретні правові ситуації стосуються далеко не усіх забо-
роняючих та зобов’язуючих норм, а тільки тих, що виконують функ-
цію підвищеного захисту публічних і приватних інтересів у кримі-
нальному провадженні, без додержання яких правосуддя не може бути 
вважатися діяльністю, що відбулася. До них належать положення, що 
становлять зміст окремих засад кримінального провадження, припи-
си загального характеру, які стосуються судового розгляду в цілому 
як стадії кримінального провадження, а також правила про належний 
суд, до відання якого законодавець відніс розгляд та вирішення кон-
кретного кримінального провадження.

Порушення, про які йдеться у ч. 2 ст. 412 КПК України, супер-
ечать таким стандартам справедливого судового розгляду, як право 
на розгляд справи компетентним, незалежним і неупередженим су-
дом, створеним на підставі закону, змагальність, право на захист. Їх 
недотримання унеможливлює забезпечення належного відправлення 
правосуддя.

Аналізовані порушення пов’язані з недодержанням заборон 
і обов’язків абсолютного (забезпечують реалізацію кримінальних 
процесуальних гарантій правосуддя, яких за жодних умов не можна 
обійти), об’єктивного (відсутність правозастосовного угляду, дискре-
ції при застосуванні відповідних норм кримінального процесуального 
права) та спеціального (адресовані лише окремим суб’єктам кримі-
нального провадження, наділених владними повноваженнями, – слід-
чому судді, суду) характеру.

216 Морщакова Т. Г. Безусловные основания отмены приговоров и эффективность процессу-
ального регулирования / Т. Г. Морщакова // Правоведение. – 1985. – № 6. – С. 65.
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За видами кримінальних процесуальних гарантій, що можуть бути 
порушені, правові ситуації, закріплені у ч. 2 ст. 412 КПК України, 
свідчать про недодержання гарантій правосуддя (пп. 2, 6 ч. 2 ст. 412 
КПК України) та гарантій прав особи (пп. 1, 3, 4, 5, 7 ч. 2 ст. 412 КПК 
України).

Три з семи безумовних істотних порушень кримінального проце-
суального закону, визначених у ч. 2 ст. 412 КПК України, стосують-
ся недотримання гарантій прав учасників судового провадження, що 
узгоджується із задекларованими у ст. 2 КПК України пріоритетними 
завданнями кримінального провадження.

Водночас, порівняно з КПК України 1960 р. (ч.2 ст. 370), законо-
давець скоротив кількість безумовних істотних порушень криміналь-
ного процесуального закону.

Розширення чи звуження переліку безумовних істотних порушень 
кримінального процесуального закону повинно здійснюватись з ура-
хуванням, по-перше, досвіду правозастосовної діяльності, під час 
якої виокремлюються найпоширеніші у судовій практиці кримінальні 
процесуальні порушення з формальним складом, по-друге, положень 
науки кримінального процесу, яка не тільки досліджує сформульовані 
законодавцем та аналізує визнані практикою істотні порушення кри-
мінального процесуального закону, але й відіграє важливу роль у вдо-
сконаленні редакції уже закріплених та у виробленні нових положень, 
по-третє, обраної законодавцем моделі регламентації апеляційних 
та касаційних підстав.

Зрозуміло, що під час розробки КПК України 2012 р. деякі безумов-
ні істотні порушення кримінального процесуального закону були відки-
нуті з огляду на невідповідність концепції нового кодифікованого акту.

Так, у ч. 2 ст. 412 КПК України немає жодного порушення, 
суб’єктом вчинення якого є орган досудового розслідування чи проку-
рор (розслідування проводила особа, яка підлягала відводу; порушено 
вимоги про обов’язковість пред’явлення обвинувачення і матеріалів 
розслідування для ознайомлення; обвинувальний висновок не за-
тверджений прокурором чи він не був вручений обвинуваченому). За-
конодавець, очевидно, виходив з того, що серед інститутів правової 
держави центральне місце займає правосуддя, якому відводиться роль 
гарантії та механізму захисту прав, свобод і законних інтересів особи. 
У зв’язку з цим, під посиленим захистом залишились ті процесуальні 
гарантії, що пов’язані з організацією та здійсненням правосуддя.
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Серед безумовних істотних порушень кримінального процесуаль-
ного закону цілком виправдано відсутні положення надто загально-
го, неконкретизованого характеру (порушення права обвинуваченого 
на захист), а також положення, що є складовими елементами інших 
порушень (недодержання вимог, що встановлюють незмінність скла-
ду суду, охоплюється ухваленням судового рішення незаконним скла-
дом суду).

Разом з тим, систему безумовних істотних порушень криміналь-
ного процесуального закону справедливо доповнено положенням про 
здійснення судового провадження за відсутності потерпілого, адже 
участь у судовому засіданні є важливим засобом захисту його прав 
і законних інтересів.

Однак, що змусило розробників КПК України 2012 р. віднести 
такі безумовні істотні порушення кримінального процесуального 
закону, як порушення таємниці наради суддів, непідписання вироку 
(постанови) будь-ким із суддів, якщо справу розглянуто без участі 
перекладача в тих випадках, коли підсудний не володіє мовою, якою 
провадиться судочинство, ненадання підсудному права виступити 
в дебатах і з останнім словом, до групи умовних істотних порушень, 
важко пояснити. Крім того, у системі безумовних істотних порушень 
кримінального процесуального закону не одержало закріплення поло-
ження, що свідчить про недотримання такого важливого компонента 
права на справедливий суд, як гласність судового провадження.

Перейдемо до аналізу безумовних істотних порушень криміналь-
ного процесуального закону.

За наявності підстав для закриття судом провадження в кри-
мінальній справі його не було закрито (п.1 ч. 2 ст. 412 КПК Укра-
їни). Закриття кримінального провадження є рішенням державного 
органу або службової особи, наділеними владними повноваження-
ми, про відмову від наступного ведення кримінального провадження 
щодо певних подій та конкретних осіб у зв’язку з відсутністю необ-
хідних для цього правових передумов.

Кримінальне провадження може бути закрите тільки за наявності 
відповідних для цього підстав. Підставами для закриття кримінально-
го провадження є передбачені кримінальним або кримінальним про-
цесуальним законом обставини, які виключають початок або продо-
вження кримінального провадження чи спричиняють звільнення від 
кримінальної відповідальності особи, щодо якої воно відбувалося.



ГЛАВА 4. Система підстав для зміни або скасування судових рішень...  

131

Суд зобов’язаний своєю ухвалою закрити кримінальне прова-
дження у випадку встановлення підстав, передбачених пп. 4–9 ч. 1, 
ч. 2 ст. 284 КПК України.

Для прикладу, вироком Городоцького районного суду Львівської 
області від 17 грудня 2013 р. П. визнано винним у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України та призначено покарання у виді 
штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних доходів громадян, що стано-
вить 8500 грн.

В апеляційній скарзі обвинувачений П. просив апеляційний суд 
скасувати ухвалений щодо нього вирок, а кримінальне провадження 
закрити, звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з дійовим каяттям.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, обвинува-
чений П. під час підготовчого провадження 12 грудня 2013 р. заявив 
клопотання про його звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з дійовим каяттям. Однак таке клопотання, всупереч ст. 350 
КПК України, судом першої інстанції не було вирішене, що підтвер-
джується записами у журналі судового засідання та на технічному но-
сієві від 12 грудня 2013 р.

У матеріалах кримінального провадження є відомості про те, що 
П. раніше до кримінальної відповідальності не притягався, вчинив 
злочин невеликої тяжкості, свою вину визнав у повному обсязі, а збит-
ки внаслідок вчинення злочину не були завдані. Тобто є всі необхідні 
матеріально-правові підстави для звільнення П. від кримінальної від-
повідальності за ст. 45 КК України.

З огляду на це, колегія суддів Апеляційного суду Львівської облас-
ті вирок Городоцького районного суду Львівської області від 17 груд-
ня 2013 р. щодо П. скасувала і кримінальне провадження закрила, 
звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійо-
вим каяттям217.

У ч. 3 ст. 284 КПК України встановлені підстави для закриття прова-
дження щодо юридичної особи. Таке рішення також може ухвалити суд.

Водночас, встановивши за результатами судового розгляду обстави-
ни, передбачені пп. 1–3 ч. 1 ст. 284 КПК України, суд не повинен закрива-
ти кримінальне провадження, а зобов’язаний відповідно до ч. 7 ст. 284, 
ч. 1 ст. 373 КПК України ухвалити виправдувальний вирок.

217 Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала Апеляційного суду Львівської області 
від 21 березня 2014 р. Справа № 441/2405/13. Провадження № 11-кп/783/134/14.
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За наявністю у суду обов’язку або права закрити кримінальне 
провадження підстави для звільнення від кримінальної відповідаль-
ності поділяються на імперативні та дискреційні. Пункт 1 ч. 2 ст. 412 
КПК України сформульований без урахування положень КК України, 
який в одних випадках передбачає обов’язкове звільнення від кримі-
нальної відповідальності (у зв’язку з дійовим каяттям, примиренням 
винного з потерпілим, із закінченням строків давності), а в інших – 
можливе звільнення (у зв’язку з передачею особи на поруки, зміною 
обстановки, із застосуванням примусових заходів виховного харак-
теру). В останньому випадку законодавець не зобов’язує суд, а надає 
йому можливість самостійно вирішити питання про закриття кримі-
нального провадження у зв’язку із звільненням обвинуваченого від 
кримінальної відповідальності. Тому не закриття кримінального про-
вадження судом за наявності підстав, визначених ст.ст. 47, 48 та 97 
КК України, не може вважатися безумовним істотним порушенням 
кримінального процесуального закону.

З огляду на це, п. 1 ч. 2 ст. 412 КПК України доцільно змінити, 
виклавши його в такій редакції – «за наявності обов’язкових для суду 
підстав для закриття кримінального провадження та провадження 
щодо юридичної особи його не було закрито».

Судове рішення ухвалено незаконним складом суду (п.2 
ч. 2 ст. 412 КПК України). Склад суду – це визначена кримінальним 
процесуальним законом кількість професійних суддів, присяжних, 
які уповноважені здійснювати судове провадження, та відповідають 
встановленим (до професійних суддів) вимогам для розгляду кримі-
нального провадження щодо відповідної категорії обвинувачених.

Склад суду вважатиметься незаконним, якщо: 1) відсутні законні 
повноваження на участь у слуханні кримінального провадження (для 
прикладу, минув строк повноважень присяжного, слідчого судді; про-
фесійний суддя досягнув 65-річного віку; професійного суддю відсто-
ронено від посади за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів; 
особа не є професійним суддею чи присяжним, обраним або призна-
ченим відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
від 12 лютого 2015 р.); 2) слідчий суддя, суддя, що брав участь в ухва-
ленні рішення, не був визначений автоматизованою системою доку-
ментообігу суду; 3) наявні обставини, що виключають участь слід-
чого судді, судді або присяжного у кримінальному провадженні; 4) 
наявні випадки, пов’язані з повторною участю судді у кримінальному 
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провадженні; 5) недотримані правила щодо незмінності складу суду; 
6) судове рішення підписане суддею, який не брав участь у розгляді 
даного кримінального провадження; 7) порушені вимоги щодо кіль-
кісного складу суддів; 8) недотримані вимоги до професійних суддів, 
встановлені для розгляду кримінального провадження щодо відповід-
ної категорії обвинувачених.

Так, ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 12 вересня 
2013 р. було скасовано ухвалу Уманського міськрайонного суду Чер-
каської області від 30 липня 2013 р., якою повернуто прокурору про-
куратури м. Умані клопотання про застосування примусових заходів 
виховного характеру щодо ОСОБА_8, обвинуваченої у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. 
Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що обвинувачена ОСОБА_8 є 
неповнолітньою, тобто згідно ч. 10 ст. 31 КПК України кримінальне 
провадження стосовно неї повинно здійснюватися суддею, уповно-
важеним згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 
на здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. Рі-
шенням зборів суддів Уманського міськрайонного суду Черкаської 
області (протокол № 6 від 11 жовтня 2012 р.) суддями, уповноваже-
ними здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, 
визначені судді Ребрина К. Г. та Прокулевич В. С. Натомість розгляд 
клопотання про застосування примусових заходів виховного харак-
теру щодо неповнолітньої ОСОБА_8 здійснювався суддею Мель-
ничуком Ю. В., тобто суддею не уповноваженим на здійснення кри-
мінального провадження стосовно неповнолітніх. Дана обставина 
є підставою для призначення нового розгляду у тому ж суді першої 
інстанції в іншому його складі, уповноваженому розглядати справи 
щодо неповнолітніх218.

Судове провадження здійснено за відсутності обвинуваченого, 
крім випадків, передбачених частиною третьою статті 323 чи 
статтею 381 цього Кодексу, або прокурора, крім випадків, коли 
його участь не є обов’язковою (п.3 ч. 2 ст. 412 КПК України). Беручи 
участь у судовому провадженні, обвинувачений одержує можливість 
реалізувати своє право на захист. З метою гарантування здійснення 
цього права, всебічного та повного з’ясування обставин кримінально-

218 Ухвала Апеляційного суду Черкаської області від 12 вересня 2013 р. Справа № 11-
кп/793/252/13. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/33523283
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го провадження і перевірки їх доказами, законодавець однією з умов 
справедливого судового розгляду передбачив обов’язкову участь 
у ньому обвинуваченого, крім випадків визначених законом.

У КПК України запроваджено два види судових проваджень, що 
дозволяють, за дотримання низки умов, провести судовий розгляд 
за відсутності обвинуваченого: а) спеціальне судове провадження; б) 
спрощене провадження щодо кримінальних проступків. В усіх інших 
випадках участь обвинуваченого в судовому розгляді є обов’язковою.

Наприклад, ухвалою Новоодеського районного суду Миколаївської 
області від 19 лютого 2013 р. кримінальне провадження щодо ОСО-
БА_3, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 126 
КК України, закрито у зв’язку з відмовою неповнолітнього потерпіло-
го та його законного представника від обвинувачення. У своїй ухвалі 
суд першої інстанції зазначив, що неповнолітній потерпілий та його 
законний представник відмовилися від обвинувачення, а обвинуваче-
ний не заперечує проти закриття кримінального провадження, а також 
послався на думку прокурора щодо необхідності закриття проваджен-
ня із вказаної підстави.

В апеляційній скарзі прокурор просив ухвалу суду скасувати 
та призначити новий розгляд у суді першої інстанції, у зв’язку з істот-
ним порушенням вимог кримінального процесуального закону, поси-
лаючись на те, що суд під час підготовчого провадження виніс ухвалу 
без участі обвинуваченого ОСОБА_3.

Як вбачається з ухвали Новоодеського районного суду Миколаїв-
ської області, суд виніс дану ухвалу, справді, без участі обвинуваче-
ного. Крім того, заява обвинуваченого ОСОБА_3 нотаріально не по-
свідчена, а тому суду необхідно було пересвідчитися в добровільності 
його згоди219.

Водночас, не вважатиметься порушенням, передбаченим у даному 
пункті, видалення обвинуваченого із зали судового засідання тимча-
сово або на весь час судового розгляду при повторному порушенні 
ним порядку судового засідання.

З визнанням однією з функцій прокуратури «підтримання держав-
ного обвинувачення в суді» (п.1 ст. 121 Конституції України), запро-
вадженням конституційної засади судочинства «підтримання держав-

219 Ухвала Апеляційного суду Миколаївської області від 20 березня 2013 р. Справа 
№ 784/974/13. Провадження № 11-кп/784/19/13. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32712898
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ного обвинувачення в суді прокурором» (п.5 ч. 2 ст. 129 Конституції 
України) важко уявити судове провадження без прокурора. Наведені 
конституційні положення одержали відображення й у КПК України, 
зокрема у ч. 4 ст. 22.

Згідно ч. 3 ст. 36 КПК України участь прокурора в суді є 
обов’язковою, крім випадків, передбачених кримінальним процесу-
альним законом. До таких випадків належать: 1) розгляд подання чи 
клопотання про направлення кримінального провадження з одного 
суду до іншого (ч.4 ст. 34 КПК України); 2) розгляд слідчим суддею 
клопотання про накладення грошового стягнення (ч.1 ст. 146 КПК 
України); 3) розгляд клопотання про скасування ухвали про накладен-
ня грошового стягнення (ч.2 ст. 147 КПК України); 3) допит слідчим 
суддею свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судо-
вому засіданні (ч.1 ст. 225 КПК України); 4) розгляд слідчим суддею 
клопотання сторони захисту про залучення експерта (ч.3 ст. 244 КПК 
України); 5) розгляд слідчим суддею скарги на рішення, дії чи безді-
яльність прокурора (ч.3 ст. 306 КПК України); 6) відмова прокурора 
від підтримання державного обвинувачення (ст. 370 КПК України); 7) 
розгляд питання про виправлення описок і очевидних арифметичних 
помилок у судовому рішенні (ч.2 ст. 379 КПК України); 8) розгляд 
заяви про роз’яснення судового рішення (ч.2 ст. 380 КПК України); 
9) судовий розгляд кримінального провадження у формі приватного 
обвинувачення (ч.4 ст. 26, ст. 477 КПК України); 10) спрощене про-
вадження щодо кримінальних проступків (ч.1 ст. 381 КПК України); 
11) проведення письмового апеляційного та касаційного провадження 
(ст. ст. 406, 435 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 324 КПК України, якщо в судове засідання 
не прибув за повідомленням прокурор, суд відкладає судовий розгляд, 
визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає за-
ходів до прибуття його до суду. У разі неможливості подальшої участі 
прокурора в судовому провадженні він замінюється іншим проку-
рором за визначенням керівника відповідного органу прокуратури 
(ч.3 ст. 37 КПК України).

У судовій практиці безумовним істотним порушенням криміналь-
ного процесуального закону за п. 3 ч. 2 ст. 412 КПК України вважаєть-
ся не тільки відсутність прокурора, коли його участь є обов’язковою, 
але й участь у судовому розгляді прокурора, не уповноваженого під-
тримувати державне обвинувачення.
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Для прикладу, колегія суддів судової палати з розгляду криміналь-
них справ Апеляційного суду Харківської області скасувала ухвалу 
Дзержинського районного суду м. Харкова від 16 серпня 2013 р. і при-
значила новий розгляд у суді першої інстанції, виходячи з того, що 
з матеріалів кримінального провадження випливає, що здійснення 
повноважень прокурора у кримінальному провадженні щодо ОСО-
БА_4 було покладено на старшого прокурора прокуратури Дзержин-
ського району м. Харкова Жука Є. В., який затвердив обвинувальний 
акт і звернувся з ним до суду першої інстанції. Однак судове засі-
дання в суді першої інстанції відбулося за участю прокурора Сап-
сай І. В. При цьому матеріали кримінального провадження і реєстр 
матеріалів досудового розслідування жодних даних про прийняття 
керівником органу прокуратури, згідно ст. 37 КПК України, відповід-
ного процесуального рішення про призначення групи прокурорів, які 
здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному прова-
дженні щодо ОСОБА_4, або покладання цих повноважень на іншого 
прокурора, не містять. На цю обставину суд першої інстанції уваги 
не звернув і в судовому засіданні питання про наявність у прокурора 
Сапсай І. В. повноважень на підтримання державного обвинувачення 
в суді у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_4, не з’ясував. На-
ведене свідчить про те, що судове провадження щодо ОСОБА_4 було 
здійснено за відсутності прокурора, уповноваженого підтримувати 
державне обвинувачення в суді у конкретному кримінальному про-
вадженні220.

Судове провадження здійснено за відсутності захисника, якщо 
його участь є обов’язковою (п.4 ч. 2 ст. 412 КПК України). Важли-
вим засобом реалізації засади забезпечення права на захист є надання 
обвинуваченому кваліфікованої юридичної допомоги захисником.

Частина 1 ст. 49 та ч. 3 ст. 193 КПК України зобов’язують слід-
чого суддю чи суд забезпечити участь захисника у кримінальному 
провадженні у випадках, якщо: а) участь захисника є обов’язковою, 
а підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника; б) підозрюва-
ний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але 
за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може його 
залучити самостійно; в) слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини 

220 Ухвала Апеляційного суду Харківської області від 26 вересня 2013 р. Справа 
№ 1кп/638/347/13. Провадження № 11кп/790/391/13. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/33723881
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кримінального провадження вимагають участі захисника, а підозрю-
ваний, обвинувачений не залучив його.

Згідно ст. 52 КПК України участь захисника у кримінальному про-
вадженні є обов’язковою в таких випадках: 1) щодо особливо тяжких 
злочинів, – з моменту набуття особою статусу підозрюваного; 2) щодо 
осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні криміналь-
ного правопорушення у віці до 18 років, – з моменту встановлення 
факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що 
особа є повнолітньою; 3) щодо осіб, стосовно яких передбачається 
застосування примусових заходів виховного характеру, – з моменту 
встановлення факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів 
у тому, що особа є повнолітньою; 4) щодо осіб, які внаслідок психіч-
них чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі тощо) не здатні повною мірою 
реалізувати свої права, – з моменту встановлення цих вад; 5) щодо 
осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне проваджен-
ня, – з моменту встановлення цього факту; 6) щодо осіб, стосовно 
яких передбачається застосування примусових заходів медичного 
характеру або вирішується питання про їх застосування, – з моменту 
встановлення факту наявності в особи психічного захворювання або 
інших відомостей, які викликають сумнів щодо її осудності; 7) щодо 
реабілітації померлої особи – з моменту виникнення права на реабілі-
тацію померлої особи; 8) щодо осіб, стосовно яких здійснюється спе-
ціальне досудове розслідування або спеціальне судове провадження, – 
з моменту прийняття відповідного процесуального рішення; 9) у разі 
укладення угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим 
про визнання винуватості – з моменту ініціювання укладення такої 
угоди.

Якщо подальша участь у судовому провадженні захисника не-
можлива, головуючий пропонує обвинуваченому протягом трьох днів 
обрати собі іншого захисника. Якщо в кримінальному провадженні, 
де участь захисника є обов’язковою, прибуття в судове засідання за-
хисника, обраного обвинуваченим, протягом трьох днів неможливе, 
суд відкладає судовий розгляд на необхідний для з’явлення захис-
ника строк або одночасно з відкладенням судового розгляду залучає 
захисника для здійснення захисту за призначенням (ч.3 ст. 324 КПК 
України).

Невиконання вищевикладених приписів є підставою для скасу-
вання судового рішення та призначення нового судового розгляду.
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Для прикладу, колегія суддів судової палати з розгляду криміналь-
них справ апеляційного суду Харківської області скасувала вирок Ло-
зівського міськрайонного суду Харківської області від 5 грудня 2013 
року щодо ОСОБА_1 і призначила новий судовий розгляд в Лозів-
ському міськрайонному суді Харківської області.

У своїх апеляційних скаргах обвинувачений ОСОБА_1 та проку-
рор посилалися на порушення права обвинуваченого на захист.

Згідно свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю і до-
рученням Харківського обласного центру з надання безплатної пра-
вової допомоги захист прав ОСОБА_1 в судовому засіданні забезпе-
чувала захисник ОСОБА_4. Відповідно до журналів судових засідань 
вказаний захисник брав участь у розгляді кримінального провадження 
по 13 листопада 2013 р. включно. Записами в журналі судового засі-
дання від 13 листопада 2013 р., та змістом ухвали Лозівського місь-
крайсуду від 13 листопада 2013 р. підтверджується, що в цьому судо-
вому засіданні було задоволено клопотання обвинуваченого про його 
відмову від захисника ОСОБА_4 і судове засідання було продовжено 
без участі будь-якого захисника. Зі змісту аудіозапису судового засі-
дання від 13 листопада 2013 р. вбачається, що після відмови ОСОБА_1 
від захисника ОСОБА_4, він заявив суду клопотання про необхідність 
надання йому іншого захисника, однак це клопотання судом не було 
задоволено. Згідно запису в журналі судового засідання за 21 листопа-
да 2013 р. і змісту ухвали Лозівського міськрайсуду від 21 листопада 
2013 р., в цьому судовому засіданні, за порушення порядку в судовому 
засіданні, а також у зв’язку з ігноруванням розпоряджень і зауважень 
головуючого, було прийнято рішення про видалення ОСОБА_1 із зали 
судового засідання на час проведення судового слідства, однак, як вба-
чається з аудіозапису цього судового засідання, питання про залучен-
ня захисника до участі у розгляді кримінального провадження судом 
також не вирішувалось. З журналів судового засідання за 3 і 5 груд-
ня 2013 р., а також з аудіозапису цих судових засідань вбачається, що 
ОСОБА_1 як під час судових дебатів, так в і в останньому слові по-
силався на необхідність надання йому захисника, вказував на немож-
ливість без юридичної допомоги визначити, яким чином здійснювати 
свій захист, однак питання про залучення до розгляду кримінального 
провадження будь-якого захисника судом вкотре не вирішувалось.

Утім, відповідно до вимог ч. 1 ст. 330 КПК України, суд, при-
йнявши 21 листопада 2013 р. рішення про видалення ОСОБА_1 
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із зали судового засідання, зобов’язаний був залучити захисника 
для здійснення захисту за призначенням, і відкласти судовий роз-
гляд на строк, необхідний для його підготовки до захисту. За змістом 
ч. 1 ст. 48 КПК України захисник до участі у кримінальному прова-
дженні може бути залученим в будь-який момент цього провадження, 
а суд – зобов’язаний надати обвинуваченому можливість в реаліза-
ції його права на захист. Тож судом не здійснено будь-яких заходів, 
спрямованих на забезпечення ОСОБА_1 захисником, що свідчить про 
обґрунтованість доводів апеляційної скарги обвинуваченого про по-
рушення судом його права на захист, а також про обґрунтованість до-
водів апеляційної скарги прокурора221.

Судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, на-
лежним чином не повідомленого про дату, час і місце судового за-
сідання (п.5 ч. 2 ст. 412 КПК України). Згідно ст. 2 КПК України 
одним із завдань кримінального провадження визначено захист особи 
від кримінальних правопорушень. До таких осіб, безперечно, нале-
жить потерпілий. На виконання цього завдання держава забезпечує 
потерпілому доступ до правосуддя та реалізацію права на відшкоду-
вання завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

Частина 3 ст. 56 КПК України закріплює систему прав потерпіло-
го під час судового провадження, елементом якої є право бути завчас-
но поінформованим про час і місце судового розгляду. Маючи інфор-
мацію про дату, час та місце судового засідання, потерпілий одержує 
можливість належним чином підготуватися до майбутнього слухання 
справи, а також брати у ньому участь, користуючись іншими правами, 
визначеними ст. 56 КПК України.

Участь потерпілого під час судового провадження забезпечує за-
хист не тільки його приватних інтересів, але й інтересів публічних, 
оскільки дозволяє максимально всебічно та повно з’ясувати обстави-
ни, що мають значення для кримінального провадження, а це, своєю 
чергою, є однією з умов для ухвалення правосудного судового рішення.

Ухвалою Кременецького районного суду Тернопільської області 
від 26 березня 2013 р. закрито кримінального провадження стосовно 
ОСОБА_1 по обвинуваченню за ч. 1 ст. 125 КК України та звільнено 
його від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням ви-

221 Ухвала Апеляційного суду Харківської області від 18 березня 2014 р. Справа № 629/277713-
к. Провадження№ 11кп/790/220/14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
reyestr.court. gov.ua/Review/37731028
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нного з потерпілими та відмови від обвинувачення у кримінальному 
провадженні у формі приватного обвинувачення.

В апеляційній скарзі заступник прокурора Тернопільської об-
ласті не оспорюючи фактичних обставин кримінального проваджен-
ня та правильність кваліфікації дій обвинуваченого, просив ухвалу 
суду першої інстанції скасувати з підстав істотного порушення вимог 
кримінального процесуального закону та призначити новий розгляд 
у суді першої інстанції, посилаючись на те, що судом першої інстан-
ції при вирішені питання про звільнення ОСОБА_1 від криміналь-
ної відповідальності порушено вимоги ч. 2 ст. 288 КПК України, яка 
передбачає обов’язок суду з’ясувати думку потерпілих щодо можли-
вості звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, 
оскільки потерпілі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у засіданні суду присут-
німи не були, а суд обмежився лише заявою-клопотанням обвинува-
ченого ОСОБА_1 з проханням про звільнення його від кримінальної 
відповідальності.

Зі змісту оскарженої ухвали суду та журналу судового засідання 
від 26 березня 2013 р. вбачається, що потерпілі ОСОБА_2 та ОСО-
БА_3 у вказаному судовому засіданні участі не брали і свою думку 
про можливість звільнення обвинуваченого від кримінальної відпо-
відальності в судовому засіданні не висловлювали, що є порушенням 
вимог ч. 2 ст. 288 КПК України. При цьому в матеріалах кримінально-
го провадження відсутні дані про їх належне повідомлення про дату, 
час та місце судового засідання 26 березня 2013 р., що відповідно 
до п. 5 ч. 2 ст. 412 КПК України є істотним порушенням кримінально-
го процесуального закону.

З огляду на це, колегія суддів судової палати в кримінальних спра-
вах апеляційного суду Тернопільської області ухвалу Кременецько-
го районного суду Тернопільської області від 26 березня 2013 р. про 
закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 
за ч. 1 ст. 125 КК України та звільнення його від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілими та відмови 
від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного 
обвинувачення скасувала і призначила новий розгляд кримінального 
провадження у суді першої інстанції222.

222 Ухвала Апеляційного суду Тернопільської області від 28 травня 2013 р. Справа 
№ 601/510/13-к. Провадження № 11-кп/789/12/13. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/31496717
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Поряд з цим, не вважатиметься безумовним істотним порушенням 
кримінального процесуального закону відсутність потерпілого під 
час судового провадження, за умови участі у ньому представника чи 
законного представника потерпілого, крім випадків, коли вимагається 
особиста участь потерпілого (наприклад, для давання показань).

Слід звернути увагу на неточність формулювання аналізованого 
випадку безумовного істотного порушення кримінального процесу-
ального закону.

По-перше, у п. 5 ч. 2 ст. 412 КПК України йдеться про повідомлен-
ня потерпілого про дату, час і місце судового засідання. Однак згідно 
ч. 2 ст. 318 КПК України потерпілий викликається в судове засідання. 
Відповідно до ч. 2 ст. 134 КПК України суд здійснює судовий виклик 
учасників кримінального провадження, участь яких у судовому про-
вадженні є обов’язковою. Обов’язковість участі потерпілого в судово-
му засіданні випливає з положень ч. 2 ст. 314, ч. 2 ст. 318 КПК Укра-
їни. Варто зазначити, що прибуття за викликом суду є згідно п. 1 ст. 57 
КПК України обов’язком потерпілого. Тож потерпілий не повідомля-
ється про дату, час і місце судового засідання, а викликається на судо-
вий розгляд.

По-друге, із змісту даного порушення випливає, що проведення 
судового провадження за відсутності потерпілого, належним чином 
викликаного в судове засідання (ст. 135, 136 КПК України), не вва-
жається безумовним істотним порушенням кримінального процесу-
ального закону. Утім, беручи до уваги те, що обвинувачення в суді 
може підтримуватися потерпілим, його відсутність під час судового 
провадження унеможливлює реалізацію засади змагальності. Вирі-
шення питання про затвердження угоди про примирення, звільнення 
від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням потерпі-
лого з обвинуваченим також вимагає участі потерпілого в судовому 
провадженні. З огляду на це, ст. 325 КПК України встановлює, що 
якщо в судове засідання не прибув за викликом потерпілий, який на-
лежним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання, 
суд, заслухавши думку учасників судового провадження, залежно від 
того, чи можливо за його відсутності з’ясувати всі обставини під час 
судового розгляду, вирішує питання про проведення судового розгля-
ду без потерпілого або про відкладення судового розгляду.

Тож судовий розгляд за відсутності потерпілого можливий за од-
ночасного дотримання таких умов: а) якщо це негативно не позна-
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читься на всебічності, повноті з’ясування обставин кримінального 
провадження та перевірці їх доказами; б) якщо це не порушить прав 
та законних інтересів потерпілого; в) якщо це не спричинить пору-
шення встановленого порядку судового розгляду.

Враховуючи вищенаведене, п. 5 ч. 2 ст. 412 КПК України доцільно 
викласти в такій редакції: «Судове провадження здійснено за відсут-
ності потерпілого, якщо його участь є обов’язковою».

Порушено правила підсудності (п.6 ч. 2 ст. 412 КПК України). 
Підсудність – це сукупність юридичних ознак (властивостей) кримі-
нального провадження, на підставі яких кримінальний процесуаль-
ний закон визначає суд та склад суду, що має право і зобов’язаний 
розглянути та вирішити його по суті, а також слідчого суддю, упо-
вноваженого здійснювати судовий контроль під час досудового про-
вадження.

Враховуючи те, що підсудність встановлює й правила про склад 
суду, що має право і зобов’язаний розглянути та вирішити кримі-
нальне провадження по суті, п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України фактично 
охоплює й випадки ухвалення судового рішення незаконним складом 
суду (п.2 ч. 2 ст. 412 КПК України). Тобто вчинене процесуальне пра-
вопорушення підпає під дію одночасно двох кримінальних процесу-
альних норм, одна з яких (п.6 ч. 2 ст. 412 КПК України) є ширшою 
за обсягом, а інша (п.2 ч. 2 ст. 412 КПК України) – вужчою, передба-
ченою для регламентації конкретного випадку. З обох норм необхідно 
обрати лише одну. Загальне правило для кваліфікації при конкуренції 
загальної та спеціальної норми полягає в тому, що завжди повинна 
застосовуватися спеціальна норма.

Таким чином, п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України не регламентує ви-
падки порушення правил персональної підсудності (чч. 9, 10 ст. 31 
КПК України) та вимог про кількісний склад суддів (чч. 2, 3 ст. 31 
КПК України). Такі правові ситуації належить кваліфікувати за п. 2 
ч. 2 ст. 412 КПК України.

Беручи до уваги вищенаведене, до порушень правил підсудності 
належать: а) недотримання правил територіальної підсудності, зо-
крема: 1) положення про розгляд кримінального провадження судом, 
у межах територіальної юрисдикції якого було вчинено кримінальне 
правопорушення (ч.1 ст. 32 КПК України); 2) положення про розгляд 
кримінального провадження судом, у межах територіальної юрисдик-
ції якого вчинено більш тяжке кримінальне правопорушення, якщо 
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було вчинено кілька кримінальних правопорушень (ч.1 ст. 32 КПК 
України); 3) положення про розгляд кримінального провадження су-
дом, у межах територіальної юрисдикції якого було вчинене останнє 
за часом кримінальне правопорушення, якщо вони були однакові 
за тяжкістю (ч.1 ст. 32 КПК України); 4) положення про розгляд кри-
мінального правопорушення судом, у межах територіальної юрисдик-
ції якого закінчено досудове розслідування, якщо місце вчинення кри-
мінального правопорушення встановити неможливо (ч.1 ст. 32 КПК 
України); 5) положення про розгляд кримінального провадження су-
дом, найбільш територіально наближеним до суду за місцезнаходжен-
ням відповідного територіального управління Національного антико-
рупційного бюро України, іншої адміністративно-територіальної 
одиниці, якщо кримінальне правопорушення, досудове розслідування 
якого проводилося територіальним управлінням Національного анти-
корупційного бюро України, вчинено у межах територіальної юрис-
дикції місцевого суду за місцезнаходженням відповідного територі-
ального управління Національного антикорупційного бюро України 
(ч.3 ст. 32 КПК України); 6) положення про заборону здійснення роз-
гляду кримінального провадження щодо обвинувачення судді у вчи-
ненні кримінального правопорушення судом, у якому обвинувачений 
обіймає чи обіймав посаду судді (ч.2 ст. 32 КПК України); 7) положен-
ня про розгляд кримінального провадження стосовно судді судом, 
найбільш територіально наближеним до суду, в якому обвинувачений 
обіймає чи обіймав посаду судді, іншої адміністративно-територіаль-
ної одиниці, якщо згідно територіальної ознаки підсудності кримі-
нальне провадження щодо судді має здійснюватися тим судом, у яко-
му обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді (ч.2 ст. 32 КПК 
України); 8) положення про розгляд кримінального провадження 
щодо Президента України, повноваження якого припинено, Прем’єр-
міністра України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступ-
ників та заступників міністрів, народних депутатів України, Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини, Директора 
Національного антикорупційного бюро України, членів Національно-
го агентства з питань запобігання корупції, Генерального прокурора 
України, його першого заступника чи заступника, Голови Конститу-
ційного Суду України, його заступника чи судді Конституційного 
Суду України, Голови Верховного Суду України, його першого за-
ступника, заступника чи судді Верховного Суду України, голів вищих 
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спеціалізованих судів, їх заступників чи суддів вищих спеціалізова-
них судів, Голови Національного банку України, його першого заступ-
ника чи заступника, осіб, посади яких віднесено до першої категорії 
посад державних службовців, а також щодо обвинувачення у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Націо-
нального антикорупційного бюро України найбільш територіально 
наближеним судом, в якому можливо утворити відповідний склад 
суду, якщо в суді, який згідно правилами підсудності має здійснювати 
кримінальне провадження, неможливо утворити необхідний склад 
суду (ч.9 ст. 31 КПК України); б) недотримання правила виняткової 
підсудності – здійснення кримінального провадження іншим судом 
за відсутності обставин, що свідчать про неможливість здійснення 
відповідним судом правосуддя (ч.1 ст. 34 КПК України); в) недотри-
мання правил, що визначають підсудність клопотань органу досудо-
вого розслідування, прокурора, скарг учасників кримінального прова-
дження та інших заінтересованих осіб слідчому судді, зокрема: 
1) положення про розгляд клопотання слідчого, прокурора про про-
ведення процесуальних дій та застосування деяких заходів процесу-
ального примусу, пов’язаних з обмеженням конституційних прав 
і свобод особи під час проведення досудового розслідування слідчим 
суддею, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досу-
дове розслідування; 2) положення про розгляд клопотання про засто-
сування запобіжного заходу до особи, яку затримано без ухвали про 
дозвіл на затримання, слідчим суддею, в межах територіальної юрис-
дикції якого особа була затримана, якщо розгляд такого клопотання 
неможливий протягом 60 годин з моменту затримання (ч.1 ст. 192 
КПК України; 3) положення про розгляд клопотання про тимчасовий 
арешт слідчим суддею, в межах територіальної юрисдикції якого здій-
снено затримання (ч.3 ст. 583 КПК України); 4) положення про роз-
гляд клопотання про екстрадиційний арешт слідчим суддею, в межах 
територіальної юрисдикції якого особа тримається під вартою 
(ч.1 ст. 584 КПК України); 5) положення про розгляд скарги на рішен-
ня про видачу особи (екстрадицію) слідчим суддею, в межах терито-
ріальної юрисдикції якого особа тримається під вартою (ч.1 ст. 591 
КПК України); 6) положення про розгляд скарги учасника криміналь-
ного провадження та іншої заінтересованої особи щодо законності й 
обґрунтованості процесуальних дій (бездіяльності) та рішень органів 
досудового розслідування і прокурора слідчим суддею, в межах тери-
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торіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування; г) 
недотримання правил розгляду клопотання (подання) про вирішення 
питань, пов’язаних з виконанням вироку, судом, визначеними законом, 
зокрема: 1) місцевим судом, в межах територіальної юрисдикції якого 
засуджений відбуває покарання, – у разі необхідності вирішення пи-
тань про: умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; 
про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким; про звільнен-
ня від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до трьох років; про звільнення від покарання за хворобою; про 
застосування до засуджених примусового лікування та його припи-
нення (п.1 ч. 2 ст. 539 КПК України); 2) місцевим судом, в межах те-
риторіальної юрисдикції якого виконується вирок, – у разі необхід-
ності вирішення питань про: заміну покарання у виді виправних робіт 
покаранням у виді штрафу, обмеження волі чи позбавлення волі – 
службовим обмеженням, позбавлення волі – триманням у дисциплі-
нарному батальйоні; про заміну покарання за наявності кількох ви-
років; про звільнення від покарання і пом’якшення покарання (п.2 
ч. 2 ст. 539 КПК України); 3) місцевим судом, в межах територіальної 
юрисдикції якого проживає засуджений, – у разі необхідності вирі-
шення питань про: направлення для відбування покарання жінок, 
звільнених від відбування покарання внаслідок їх вагітності або на-
явності дітей віком до трьох років; направлення звільненого від по-
карання з випробуванням для відбування покарання, призначеного 
вироком; звільнення від призначеного покарання з випробуванням 
після закінчення іспитового строку (п.3 ч. 2 ст. 539 КПК України); 
4) судом, який ухвалив вирок, – у разі необхідності вирішення питань 
про: відстрочку виконання вироку; про заміну покарання у виді штра-
фу покаранням у виді громадських робіт; про тимчасове залишення 
засудженого у слідчому ізоляторі або переведення засудженого 
з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону 
або колонії до слідчого ізолятора для проведення відповідних проце-
суальних дій під час досудового розслідування кримінальних право-
порушень, вчинених іншою особою або цією самою особою, за які 
вона не була засуджена; про всякого роду сумніви і протиріччя, що 
виникають при виконанні вироку; про зняття судимості (п.4 ч. 2 ст. 539 
КПК України); 5) місцевим судом, в межах територіальної юрисдикції 
якого знаходиться установа або заклад, в якому засуджений перебуває 
на лікуванні, – у разі необхідності вирішення питання про припинен-
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ня примусового лікування (п.1 ч. 2 ст. 539 КПК України); 6) судом, 
який здійснює судовий розгляд, – у разі необхідності вирішення пи-
тання про тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі або 
переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дис-
циплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора для про-
ведення відповідних процесуальних дій під час судового розгляду 
кримінальних правопорушень, вчинених іншою особою або цією са-
мою особою, за які вона не була засуджена (п.4 ч. 2 ст. 539 КПК Укра-
їни); д) недотримання правил розгляду клопотання про виконання 
та про приведення до виконання вироку суду іноземної держави у від-
повідність із законодавством України, судом, визначеним законом, 
зокрема: 1) судом першої інстанції, в межах територіальної юрисдик-
ції якого знаходиться місце проживання чи останнє відоме місце про-
живання засудженої особи, або місце перебування майна такої особи, 
а в разі їх відсутності – місце знаходження Міністерства юстиції 
України, – у разі необхідності вирішення питання про виконання ви-
року суду іноземної держави (ч.1 ст. 603 КПК України); 2) судом пер-
шої інстанції за останнім відомим місцем проживання засудженої 
особи в Україні або за місцем знаходження Міністерства юстиції 
України, – у разі необхідності вирішення питання про приведення ви-
року суду іноземної держави у відповідність із законодавством Укра-
їни (ч.1 ст. 610 КПК України).

Порушення вищевикладених правил тягне скасування оскаржено-
го судового рішення та призначення нового судового розгляду.

Так, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ 
апеляційного суду Полтавської області скасувала вирок Октябрського 
районного суду м. Полтава від 28 лютого 2014 р. щодо ОСОБА_11 
та призначила новий судовий розгляд в Київському районному суді 
м. Полтава. Як вбачається з матеріалів провадження, ОСОБА_11 об-
винувачувався у вчиненні злочину в Київському районі обласного 
центру, тобто в межах юрисдикції Київського районного суду, а кри-
мінальне провадження щодо нього здійснював Октябрський район-
ний суд м. Полтава. З огляду на правила територіальної підсудності, 
кримінальне провадження щодо ОСОБА_11 належить розглядати Ки-
ївським районним судом м. Полтава223.

223 Ухвала Апеляційного суду Полтавської області від 7 травня 2014 р. Справа № 554/16259/13-
к. Провадження № 11-кп/786/331/14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/40361622
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Не вважатиметься порушенням правил підсудності розгляд кримі-
нального провадження у першій інстанції судами вищого рівня і, на-
впаки, здійснення кримінального провадження в апеляційній та ка-
саційній інстанції судами нижчого рівня. У наведених випадках має 
місце порушення компетенції судів різних ланок системи загальної 
юрисдикції, що належить кваліфікувати за ч. 1 ст. 412 КПК України.

У матеріалах кримінального провадження відсутній журнал 
судового засідання або технічний носій інформації, на якому зафік-
совано судове провадження в суді першої інстанції (п.7 ч. 2 ст. 412 
КПК України). Однією із засад кримінального провадження визнано 
гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксуван-
ня технічними засобами (ст. 27 КПК України).

Кримінальний процесуальний закон встановлює дві форми фіксу-
вання судового провадження – у журналі судового засідання та за до-
помогою технічного засобу.

Згідно п. 2.6. Інструкції про порядок роботи з технічними засобами 
фіксування судового процесу (судового засідання), затвердженої нака-
зом Державної судової адміністрації України від 20 вересня 2012 р. 
№ 108 журнал судового засідання – це документ, що ведеться в суді 
у порядку здійснення кримінального судочинства, одночасно з техніч-
ним фіксуванням судового засідання за допомогою спеціальної про-
грами звукового запису. Натомість, відповідно до п. 2.2. даної Інструк-
ції звукозаписувальний технічний засіб становить собою сукупність 
програмно-апаратних засобів та приладів, що забезпечують належне 
фіксування, зберігання, копіювання (дублювання) і використання ін-
формації, яка відображає хід судового процесу (судового засідання)224.

Вимога про ведення журналу судового засідання стосується усіх 
судових стадій і судових кримінальних процесуальних проваджень, 
тобто має абсолютний характер.

Фіксування судового провадження технічними засобами також є 
обов’язковим, хоч і з певними винятками. По-перше, застосування техніч-
них засобів фіксування судового провадження не здійснюється у разі: а) 
неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому про-
вадженні; б) проведення судового провадження за відсутності осіб (спро-

224 Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу 
(судового засідання), затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 20 ве-
ресня 2012 р. № 108. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/
N1082012/
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щене провадження щодо кримінальних проступків, письмове апеляційне 
та касаційне провадження). По-друге, під час розгляду слідчим суддею 
клопотань слідчого, прокурора про проведення процесуальних дій чи за-
стосування заходів процесуального примусу, пов’язаних з обмеженням 
конституційних прав і свобод особи, а також впродовж розгляду скарг 
учасників кримінального провадження та інших заінтересованих осіб 
на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування та про-
курора фіксування судового провадження технічними засобами може 
не застосовуватися. У цьому разі таке фіксування є обов’язковим лише 
заклопотанням учасників судового засідання (ч.1 ст. 107 КПК України).

Незастосування вказаних засобів фіксування перебігу судового 
провадження позбавляє суд вищої інстанції перевірити відповідність 
зроблених судом нижчого рівня висновків встановленим обставинам 
і дослідженим доказам.

Так, колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеля-
ційного суду Кіровоградської області скасувала ухвалу Кіровського ра-
йонного суду м. Кіровограда від 6 березня 2014 р., якою обвинувальний 
акт стосовно ОСОБА_6 повернутий прокурору прокуратури м. Кірово-
града для усунення порушень КПК України та призначила новий роз-
гляд кримінального провадження у тому ж суді в іншому складі суддів. 
Підставою для прийняття такого рішення стало те, що суд першої ін-
станції всупереч ст.ст. 107–108 КПК України судове засідання не фіксу-
вав за допомогою технічних засобів та склав журнал судового засідання, 
який не відповідає вищевказаним нормам кримінального процесуаль-
ного закону. Крім того, в журналі судового засідання від 6 березня 2014 
р. вказано, що технічна фіксація здійснюється на комплекс «Оберіг», 
а на конверті для зберігання CD-диску, зазначено – «Тритон»225.

Варто зазначити, що в судовій практиці за п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК 
України кваліфікуються й випадки непридатності для прослухову-
вання технічних записів фіксування судового провадження226, а також 
відсутність технічного запису низки судових засідань227.

225 Ухвала Апеляційного суду Кіровоградської області від 6 травня 2014 р. Провадження 
№ 11-кп/781/323/14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/38742071

226 Ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області від 13 січня 2015 р. Справа 
№ 196/439/14-к. Провадження № 11-кп/774/154/15. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/42468078

227 Ухвала Апеляційного суду Закарпатської області від 7 листопада 2014 р. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42274880 
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Тож редакцію п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК України доцільно вдосконали-
ти. По-перше, у ній варто відобразити випадок непідписання журналу 
судового засідання секретарем судового засідання. Така пропозиція зу-
мовлена тим, що згідно ч. 2 ст. 108 КПК України обов’язком секретаря 
судового засідання є підписання журналу судового засідання. Відсут-
ність такого реквізиту, як підпис, позбавляє даний документ офіційного 
характеру. По-друге, безумовним істотним порушенням кримінального 
процесуального закону необхідно визнати ще й відсутність на техніч-
ному носієві звукозапису одного чи декількох судових засідань.

Вищенаведене свідчить про те, що система безумовних істотних 
порушень кримінального процесуального закону (ч.2 ст. 412 КПК 
України) потребує кількісних та якісних змін – шляхом збільшення 
її елементів, а також удосконалення редакції вже наявних пунктів.

Дослідники впродовж тривалого часу пропонують розширити на-
явний перелік випадків, що тягнуть безумовне скасування судового 
рішення228.

Однак не кожні із запропонованих доповнень є слушними. Так, 
В. А. Познанський запропонував до числа безумовних істотних по-
рушень кримінального процесуального закону віднести випадки не-
дотримання вимог загальних кримінальних процесуальних норм, що 
виражають основні начала (засади) кримінального процесу229. Пропо-
зицію подібного змісту згодом висловили В. Т. Маляренко230, В. В. Бо-
родінов та О. М. Палієва231.

Засади, одержавши закріплення у загальних положеннях КПК 
України і пронизуючи всі інститути, стадії та кримінальні про-

228 Омельяненко Г. Істотне порушення кримінального-процесуального закону як підстава ска-
сування вироку / Г. Омельяненко // Радянське право. – 1971. – № 2. – С. 35–36; Перлов И. Д. Над-
зорное производство в уголовном процессе / И. Д. Перлов. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 162–163; 
Познанский В. А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском уголов-
ном процессе / В. А. Познанский. – Саратов: изд-во Саратов. ун-та, 1978. – С. 96; Кашка О. С. По-
вноваження суду апеляційної інстанції в кримінальному процесі України: автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / О. С. Кашка. – К., 2014. – С. 4, 13.

229 Познанский В. А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском 
уголовном процессе / В. А. Познанский. – Саратов: изд-во Саратов. ун-та, 1978. – С. 98.

230 Маляренко В. Т. Конституційні засади кримінального судочинства / В. Т. Маляренко. – К.: 
Юрінком Інтер, 1999. – С. 48, 219. 

231 Бородинов В. Нарушение принципов уголовного процесса – основание отмены пригово-
ра / В. Бородинов // Российская юстиция. – 2002. – № 8. – С. 24; Палиева О. Н. Апелляционное 
производство в уголовном процессе России: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Оксана Нико-
лаевна Палиева. – Москва, 2005. – С. 156.
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цесуальні провадження, поширюючи свою дію на усіх суб’єктів 
кримінальної процесуальної діяльності, насамперед, виконують 
роль інтерпретаційних приписів, за допомогою яких досягається 
з’ясування сенсу кримінального процесуального закону, розуміння 
того, чим керувався законодавець, конструюючи ту чи іншу норму. 
Тому порушення будь-якої норми кримінального процесуального 
права завжди свідчить й про порушення певної засади (засад) кри-
мінального провадження. З точки зору кримінальної процесуальної 
кваліфікації, виправлення та попередження допущеного істотного 
порушення кримінального процесуального закону важливе значен-
ня має вказівка саме на конкретний припис, вимоги якого не були 
дотримані, на ті дії (бездіяльність) та рішення, які спричинили не-
гативні соціально-правові наслідки, а не на положення найзагаль-
нішого характеру, що служать основою формування кримінального 
процесуального законодавства.

Підсумовуючи вищенаведене, ч. 2 ст. 412 КПК України доцільно 
викласти у такій редакції: «Судове рішення у будь-якому разі підлягає 
скасуванню, якщо:

1) за наявності обов’язкових для суду підстав для закриття кри-
мінального провадження та провадження щодо юридичної 
особи його не було закрито;

2) судове рішення ухвалено незаконним складом суду;
3) порушено правила підсудності;
4) порушено таємницю наради суддів;
5) судове рішення не підписано суддею або тим складом суду, 

який здійснював судовий розгляд;
6) порушено правила про гласність судового провадження;
7) у матеріалах кримінального провадження відсутній журнал 

судового засідання або технічний носій інформації, на якому 
зафіксовано судове провадження, журнал судового засідання 
не підписаний секретарем судового засідання, або на техніч-
ному носієві інформації відсутній звукозапис одного чи де-
кількох судових засідань;

8) судове провадження здійснено за відсутності обвинуваченого, 
крім випадків, передбачених частиною третьою статті 323 чи 
статтею 381 цього Кодексу;

9) судове провадження здійснено за відсутності захисника, якщо 
його участь є обов’язковою;
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10) судове провадження здійснено без участі перекладача, якщо 
обвинувачений або потерпілий не володіє мовою, якою ве-
деться, кримінальне провадження;

11) обвинуваченому не надано права виступити в судових дебатах 
і з останнім словом;

12) судове провадження здійснено за відсутності прокурора, крім 
випадків, коли його участь не є обов’язковою;

13) судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, 
якщо його участь є обов’язковою».

§ 4. НЕПРАВИЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Класичною підставою для оскарження й перевірки судових рі-
шень в апеляційному та касаційному порядку є неправильне 

застосування закону України про кримінальну відповідальність. Сьо-
годні важко знайти державу, у кримінальному процесуальному зако-
нодавстві якої була б відсутня така матеріально-правова підстава.

Всеохоплююче використання даної підстави для зміни або ска-
сування судових рішень зумовлене широким застосуванням кри-
мінального закону під час кримінального провадження. Навряд чи 
перебільшує А. В. Наумов стверджуючи, що кримінальний закон є не-
порушною основою для здійснення правосуддя у кримінальних спра-
вах, ключовим елементом правозастосовної діяльності державних ор-
ганів та посадових осіб232. У цьому проявляється тісний взаємозв’язок 
між галузями матеріального і процесуального права, знаходить вираз 
детермінація кримінального процесу кримінальним правом.

Утім, вищевикладене навряд чи можна поширити на норми ін-
ших галузей матеріального права, які у кримінальному провадженні 
України застосовуються в обмежених рамках. Так, цивільно-правові 
норми підлягають реалізації у формі їх субсидіарного застосування 
з питань, не врегульованих кримінальним процесуальним правом – 
відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від 
злочину (ст. 1177 ЦК України), відшкодування шкоди, завданої не-

232 Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть / 
А. В. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: Юрид. лит., 2004. – С. 60.
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повнолітньою особою (ст. 1179 ЦК України), відшкодування шкоди, 
завданої спільно кількома особами (ст.ст. 1182, 1190 ЦК України), 
способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого (ст. 1192 
ЦК України), відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, 
яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати 
ними (ст. 1186 ЦК України), та за умови, що ці норми не суперечать 
положенням кримінального процесуального законодавства. Норми 
адміністративного права застосовуються за допомогою використан-
ня методу відсилок до КпАП України (мова йде про адміністративну 
відповідальність згідно ст.ст. 1853, 1854 за: непідкорення розпоря-
дженням головуючого, порушення порядку судового розгляду, зліс-
не ухилення від явки до суду чи органів досудового розслідування 
потерпілого, свідка, експерта, перекладача). Тому підставою для 
зміни або скасування судових рішень у кримінальному провадженні 
не випадково визнається неправильне застосування саме криміналь-
ного, а не будь-якого іншого матеріального (цивільного, адміністра-
тивного та ін.) закону.

Щоправда історія вітчизняного кримінального процесуального 
законодавства свідчить про те, що даної позиції законодавець дотри-
мувався не завжди. Так, у п. 5 ст. 348 КПК УРСР 1927 р. йшлося про 
«порушення або […] неправильне застосування закону» загалом233. 
Даючи доктринальне тлумачення цього положення, процесуалісти 
того часу підкреслювали, що порушення або неправильне застосу-
вання закону включає в себе недотримання не тільки кримінального, 
але й інших законів, що мають відношення до обставин кримінальної 
справи, яка розглядається234.

Натомість КПК України 1960 р. у ст. 371 чітко визначив, що під-
ставою для зміни або скасування судових рішень може бути непра-
вильне застосування лише кримінального, а не будь-якого іншого 
матеріального закону. Однак деякі науковці і після прийняття Основ 
кримінального судочинства Союзу РСР та союзних республік 1958 р. 
продовжували стверджувати, що до змісту даної підстави входить 

233 Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. Офіціальний текст зі змінами і доповненнями 
на 1 лютого 1940 р. – К.: Юридичне видавництво Народного комісаріату юстиції Союзу РСР. – 
С. 114–115.

234 Ривлин А. Л. Пересмотр приговоров в СССР / А. Л. Ривлин. – М.: Госюриздат, 1958. – 
С. 174; Мухин И. И. Кассационное обжалование, опротестование и пересмотр приговоров / 
И. И. Мухин. – М.: Госюриздат, 1956. – С. 132–133; Строгович М. С. Проверка законности и обо-
снованности судебных приговоров / М. С. Строгович. – М.: Госюриздат, 1956. – 104–105.
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порушення й інших матеріальних законів (про амністію, цивільно-
го, адміністративного, кримінально-виконавчого і т. п.)235. Дану точ-
ку зору відстоюють й окремі сучасні російські дослідники, пропо-
нуючи змінити ст. 382 (тепер – ст. 38918) КПК Російської Федерації, 
вказавши, що підставою для зміни або скасування судових рішень є 
«неправильне застосування кримінального або іншого матеріального 
закону, що підлягає застосуванню у справі»236. Однак модель нової 
редакції ст. 38918 КПК Російської Федерації прихильники вищенаве-
деної точки зору так і не запропонували.

Р. М. Ласточкіна та Т. О. Москвітіна оспорили вищевикладені 
твердження, підкреслюючи, що у КПК мова йде про неправильне за-
стосування тільки кримінального закону. При вирішенні цивільного 
позову у кримінальній справі субсидіарно застосовується цивільний 
процесуальний закон, який містить власні підстави для зміни або 
скасування судових рішень237. З ними солідаризується О. М. Таран, 
вказуючи, що будь-які інші порушення закону, в кінцевому підсум-
ку, обумовлюють неправильне застосування кримінального та кри-
мінального процесуального закону, а тому не можуть розглядатися 
як самостійна касаційна підстава238.

Якщо норми кримінального права лежать в основі майже кожно-
го судового рішення, яким завершується судовий розгляд, то норми 
інших галузей матеріального права застосовуються не завжди, у разі 
необхідності.

235 Познанский В. А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском 
уголовном процессе / В. А. Познанский. – Саратов: изд-во Саратов. ун-та, 1978. – С. 102–103; 
Хотенец В. М. Сущность кассационных оснований в советском уголовном судопроизводстве: 
Автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. юрид. наук: 12.00.09 «Уголовный процесс 
и криминалистика; судебная экспертиза» / В. М. Хотенец. – Харьков, 1978. – С. 9; Богослов-
ская Л. А. Основания к отмене или изменению приговоров: Учебное пособие / Л. А. Богослов-
ская. – Харьков: Юрид. ин-т, 1981. – С. 54.

236 Волощенко А. В. Основания отмены или изменения судебных решений по уголовным де-
лам в порядке надзора: дисс. … кандидата юрид. наук: 12.00.09 / Алексей Викторович Волощен-
ко. – Саранск, 2008. – С. 205; Калмыков В. Б. Кассационное производство в уголовном процессе: 
проблемы теории и правоприменения: дисс. … кандидата юрид. наук: 12.00.09 / Виталий Бори-
сович Калмыков. – Казань, 2010. – С. 229; Червоткин А. С. Апелляция и кассация: Пособие для 
судей / А. С. Червоткин. – М.: Проспект, 2010. – С. 266–267.

237 Ласточкина Р.Н., Москвитина Т. А. Основания к отмене или изменению приговора: Текст 
лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1987. – С. 31.

238 Таран А. Н. Отмена приговора судом кассационной инстанции и направление уголовно-
го дела на новое судебное разбирательство как подсубинститут: дисс. … канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Александр Николаевич Таран. – Краснодар, 2004. – С. 111.
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Існує відмінність й у формі застосування матеріально-правових 
норм. Так, норми кримінального права у кримінальному провадженні 
завжди застосовуються безпосередньо, а інші норми – шляхом їх суб-
сидіарного застосування або за допомогою методу відсилок.

Слід брати до уваги й характер тих негативних наслідків, що на-
стають у разі неправильного застосування судом кримінального за-
кону. О. С. Александров та М. М. Ковтун цілком справедливо зазнача-
ють, що помилки у застосуванні кримінального закону доволі суттєво 
впливають на законність та обґрунтованість вироку, можуть привести 
до засудження людини, яка невинувата у злочині, або до необґрун-
тованого звільнення злочинця від законної відповідальності, до при-
значення покарання, що не відповідає реальній тяжкості злочину, 
як надмірно суворого, так і необґрунтовано м’якого239. Неправильне 
застосування інших матеріально-правових норм до таких істотних 
як для особи, так і правосуддя наслідків, безперечно, не приводить.

Порушення кримінального закону, як справедливо вказував 
В. М. Галкін, не зводиться лише до суспільно небезпечного діяння, зло-
чин – тільки один з його різновидів, що виражається в порушенні кри-
мінально-правової заборони; другий різновид – порушення криміналь-
ного закону юрисдикційним органом у процесі правозастосування240.

За характером порушення, що покладене у зміст даної підстави, не-
правильне застосування закону України про кримінальну відповідаль-
ність є хибною реалізацією матеріально-правових норм (error iuris).

Беручи до уваги функції норм у правовому регулюванні, що ле-
жать в основі підстав, можна стверджувати про приналежність непра-
вильного застосування закону України про кримінальну відповідаль-
ність до кримінально-правових підстав.

На відміну від кримінальних процесуальних підстав (ст. 410–412 
КПК України), законодавець стосовно неправильного застосування 
закону України про кримінальну відповідальність не зазначає, що 
порушення, які охоплюються аналізованою підставою, могли мати 
вплив на правосудність судового рішення. Видається, що це поясню-
ється важливістю з точки зору виконання завдань кримінального про-

239 Александров А., Ковтун Н. Апелляция в русском уголовном судопроизводстве /А. Алек-
сандров, Н. Ковтун. – Нижний Новгород: изд-во Волго-Вятской академии государственной 
службы, 1999. – С. 72.

240 Галкин В. М. Уголовно-правовые основания отмены (изменения) процессуальных реше-
ний / В. М. Галкин // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды. ВНИ-
ИСЗ. Т. 12. – М., 1978. – С. 150.
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вадження, гарантій прав особи та гарантій правосуддя питань, на які 
необхідно дати відповідь, застосовуючи норми кримінального права 
(для прикладу, точний вибір відповідної статті Особливої частини КК 
України, за якою кваліфікується вчинене суспільно небезпечне діян-
ня; покарання, яке слід призначити і т. п.). Звідси достатньо встано-
вити наявність помилки, що не відповідає приписам закону (ст. 413 
КПК України). Тобто неправильне застосування закону України про 
кримінальну відповідальність завжди істотно впливає на законність, 
обґрунтованість і справедливість судового рішення та обов’язково 
спричиняє застосування процесуальних санкцій у виді його скасуван-
ня або зміни.

Диспозитивний метод викладу приписів ст. 413 КПК України про 
прояви неправильного застосування закону України про кримінальну 
відповідальність дозволяє дійти висновку про умовний (відносний) 
характер даної підстави. Інакше кажучи, суд апеляційної чи каса-
ційної інстанції у кожному конкретному випадку з урахуванням об-
ставин кримінального провадження, відомостей про обвинуваченого 
(засудженого), та інших даних вдаватиметься до оцінки правильності 
застосування судом нижчого рівня приписів кримінально-правових 
норм. Адже перевірити правильність застосування кримінального 
закону неможливо інакше, ніж пройшовши усі стадії його застосу-
вання та порівнявши одержані результати. Винятком, як видається, є 
п. 4 ст. 413 КПК України, що встановлює безумовний (абсолютний) 
прояв неправильного застосування кримінального закону – призначен-
ня більш суворого покарання, ніж передбачено відповідною статтею 
(частиною статті) закону України про кримінальну відповідальність.

У ст. 413 КПК України відсутнє нормативне визначення непра-
вильного застосування закону України про кримінальну відповідаль-
ність, наведені лише випадки його прояву. Натомість таке визначення 
дане у п. 7 ч. 1 ст. 3 КПК України, відповідно до якого «закон Укра-
їни про кримінальну відповідальність – законодавчі акти України, які 
встановлюють кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс 
України та закон України про кримінальні проступки)».

Однак така законодавча дефініція сформульована з порушенням 
правил юридичної техніки – у ній не відображені істотні ознаки цьо-
го правового поняття, її обсяг не співпадає з визначуваним поняттям, 
вона містить термін, який ще не одержав законодавчого формулюван-
ня (закон України про кримінальні проступки).
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Тому для безпомилкового і точного розуміння суті та розкриття 
змісту аналізованої підстави, необхідно дати визначення понять «за-
кон про кримінальну відповідальність», «застосування права», а та-
кож терміну «правильне застосування правових норм».

Під «законом по кримінальну відповідальність» («криміналь-
ним законом») у доктрині кримінального права розуміється нор-
мативно-правовий акт вищого органу державної влади, що містить 
взаємопов’язані юридичні норми, які ґрунтуючись на загальновизна-
них принципах і нормах міжнародного права, закріплюють підстави 
і принципи кримінальної відповідальності, інші положення кримі-
нального законодавства, встановлюють коло суспільно небезпечних 
діянь, що визнаються злочинами, визначають покарання та інші захо-
ди кримінально-правового впливу, що застосовуються до осіб, які їх 
вчинили, а також передбачають підстави й умови звільнення винних 
від кримінальної відповідальності та покарання241.

Водночас викликає зауваження зміна усталеної назви кримінально-
правової підстави з «неправильне застосування кримінального закону» 
за КПК України 1960 р. на «неправильне застосування закону Укра-
їни про кримінальну відповідальність». Річ у тому, що законодавство 
України про кримінальну відповідальність (ч.3 ст. 3 КК України) ви-
значає не тільки злочинність діяння та його караність, але й інші кри-
мінально-правові наслідки (наприклад, примусові заходи виховного чи 
медичного характеру). Тому використання поняття «закон України про 
кримінальну відповідальність» значно звужує коло судових рішень, що 
можуть бути оскаржені й перевірені в апеляційному та касаційному по-
рядку. Інакше кажучи, мова може переважно йти про вироки.

У теорії кримінального права поняття кримінальної відповідаль-
ності належить до числа дискусійних. На думку А. В. Наумова, кри-
мінальна відповідальність поділяється на покарання та інші заходи 
кримінально-правового впливу, що не є покаранням242. Подібної по-
зиції з цього питання дотримується й О. О. Дудоров243.

241 Уголовное право Украины: Общая часть. Учебник / Отв. ред. Я. Ю. Кондратьев; под ред. 
В. А. Клименко, М. И. Мельника. – К.: Атика, 2002. – С. 24; Полный курс уголовного права: В 5 
т. / Под ред. докт. юрид наук, проф., засл. деят. науки РФ А. И. Коробеева. – Т. 1: Преступление 
и наказание. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. – С. 197.

242 Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть / 
А. В. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрид. лит., 2004. – С. 257.

243 Дудоров О. О. Кримінальна відповідальність: аналіз основних наукових концепцій / 
О. О. Дудоров // Вибрані праці з кримінального права / Переднє слово В. О. Навроцького / МВС 
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Поділяючи точку зору про те, що покарання є однією з форм реалі-
зації кримінальної відповідальності, варто погодитись з К. Є. Черед-
ниченко, що у наведеному положенні сфера дії кримінальної відпо-
відальності дещо розширена за рахунок включення категорій, які не є 
формами її реалізації244.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 КК України не підлягає кримінальній 
відповідальності (курсив мій. – Н.Б.) особа, яка під час вчинення 
суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, пере-
бувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного 
захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства 
або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням 
суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.

Звідси випливає, що «ці заходи не є формою реалізації криміналь-
ної відповідальності, а становлять собою державний примус, застосу-
вання якого викликане міркуваннями безпеки суспільства»245.

Подібну думку висловила й О. В. Міщенко – якщо покарання призна-
чається особі, визнаній судом винною у вчиненні злочину, то названі заходи 
застосовуються за відсутності підстав для кримінальної відповідальності246.

Р. М. Шагеєва вважає, що розуміння правової природи примусо-
вих заходів медичного характеру як форми реалізації кримінальної 
відповідальності не узгоджується з кримінальним та кримінально-
процесуальним законодавством, суперечить закріпленій в законі меті 
цих заходів та інтересам законності у сфері їх застосування. Воно 
може дезорієнтувати практичних працівників. За такого підходу не-
має гарантій від необґрунтованого застосування вказаних заходів247.

У аналогічний спосіб слід розглядати положення кримінального за-
конодавства, що передбачають можливість застосування примусових 
заходів виховного характеру. Згідно з ч. 1 ст. 97 КК України неповно-
України, Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім.. Е. О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС 
ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – С. 87–91.

244 Чередниченко Е. Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, проблемы 
законодательной регламентации / Е. Е. Чередниченко; Отв. ред. Н. А. Лопашенко – М.: Волтерс 
Клувер, 2007. – С. 27–28.

245 Шаренко С. Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів ме-
дичного характеру / С. Л. Шаренко. – Харків: Право, 2002. – С. 16.

246 Мищенко Е. В. Принудительные меры медицинского характера в уголовном судопроизвод-
стве / Е. В. Мищенко. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 10.

247 Шагеева Р. М. Проблемы применения принудительных мер медицинского характера / 
Р. М. Шагеева. – М.: Юрлитинформ, 2007. – С. 31.
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літнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості або необе-
режний злочин середньої тяжкості, може бути звільнено від кримі-
нальної відповідальності (курсив мій. – Н.Б.), якщо його виправлення 
можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує 
до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру. Тобто такі 
заходи також не є формою реалізації кримінальної відповідальності.

До викладеного слід додати й можливість звільнення особи, яка 
вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний зло-
чин середньої тяжкості, від кримінальної відповідальності з підстав 
і на умовах, передбаченому Розділом ІХ «Звільнення від кримінальної 
відповідальності» КК України та у порядку, визначеному § 2 Глави 24 
КПК України «Звільнення особи від кримінальної відповідальності», 
шляхом закриття кримінального провадження судом.

Інакше кажучи, примусові заходи виховного характеру та звільнен-
ня особи від кримінальної відповідальності з підстав, на умовах та у по-
рядку, передбаченому кримінальним і кримінальним процесуальним 
законом становлять альтернативу кримінальній відповідальності.

Не є формою реалізації кримінальної відповідальності й заходи кри-
мінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб. 
Суб’єктом злочину КК України (ст. 18) визнає тільки фізичну особу. Під-
ставою ж для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-пра-
вового характеру згідно ст. 963 КК України є вчинення її уповноваженою 
особою конкретно визначених злочинів від імені та в інтересах цієї юри-
дичної особи. До діяння юридичної особи не можна застосувати поняття 
«вина», а вина фізичної особи, яка діяла від імені та в інтересах юри-
дичної особи на останню не поширюється. Тому притягнути юридичних 
осіб до кримінальної відповідальності неможливо, а самі заходи кримі-
нально-правового характеру, що застосовуються до них не є покаранням.

Тож варто повернутися до назви цієї підстави, сформульованої 
у ст. 371 КПК України 1960 р., – «неправильне застосування кримі-
нального закону».

У теорії права застосування юридичних норм розглядається як здій-
снювана у спеціально встановлених законом формах державно-влад-
на, організуюча діяльність компетентних органів держави та громад-
ськості, що полягає у винесенні на підставі норм права і відповідних 
фактичних обставин індивідуально-конкретних правових приписів248.

248 Проблемы теории государства и права: Учебник / Под ред. С. С. Алексеева. – М.: Юрид. 
лит., 1979. – С. 340.
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Відповідно до юридичних функцій права, виділяють застосування регу-
лятивних норм та застосування охоронних норм. Регулятивна правозасто-
совна діяльність – це діяльність із встановлення конкретних прав і обов’язків 
у зв’язку з правомірною поведінкою. Правоохоронна правозастосовна діяль-
ність пов’язана з протиправною поведінкою, спрямована на встановлення 
виду та міри юридичної відповідальності правопорушника249.

Охоронні правовідносини починають складатися з моменту правопору-
шення (наприклад, з моменту вчинення злочину); у правозастосовному акті 
знаходять вираз усі питання відповідальності, пов’язані з обсягом санкцій, 
порядком їх дії і т. п. На підставі, у межах і напрямах, передбачених юри-
дичними нормами, правозастосовні органи активно включаються до само-
го процесу правового регулювання, вирішують юридичні справи, продо-
вжують у конкретній ситуації правове регулювання даних відносин250.

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що застосуванню 
охоронних правових норм притаманні такі ознаки: 1) державно-влад-
ний, публічно-правовий характер; 2) особливий статус суб’єкта пра-
возастосування – державний орган або посадова особа; 3) здійснення 
правозастосовної діяльності у межах його компетенції; 4) дотримання 
під час правозастосовної діяльності визначеної процедури; 5) наяв-
ність юридичних і фактичних підстав для правозастосування; 6) спря-
мування правозастосування на встановлення виду та міри юридичної 
відповідальності правопорушника; 7) оформлення результату право-
застосування у вигляді індивідуально-конкретних правових приписів.

У юриспруденції правозастосування вважається правильним, 
якщо воно відповідає певним критеріям. Такі критерії називаються 
вимогами251 (принципами252) щодо процесу та результату застосування 

249 Малишев Б.В., Москалюк О. В. Застосування норм права (теорія і практика): Навч. посіб. / 
Б. В. Малишев, О. В. Москалюк; За заг. ред. Б. В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – С. 12.

250 Алексеев С. С. Общая теория права: Учебник / С. С. Алексеев. –2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Проспект, 2009. – С. 241, 243.

251 Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник / П. М. Рабі-
нович. – Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – С. 145; Погорелов Е. В. Основные тре-
бования правильного применения юридических норм (общетеоретический аспект) / Е. В. По-
горелов // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. 
Серия «Юридические науки». 2008. – № 2. – Том 21 (60). – С. 63–64; Малишев Б. В., Моска-
люк О. В. Застосування норм права (теорія і практика): Навч. посіб. / Б. В. Малишев, О. В. Мос-
калюк; За заг. ред. Б. В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – С. 20–36; Скакун О. Ф. Теорія права 
і держави: Підручник / О. Ф. Скакун. – 3-тє видання. – К.: Алерта, 2012. – С. 425–426.

252 Абдулаев М. И. Теория государства и права: Учебник для высших учебных заведений / 
М. И. Абдулаев. – М.: Финансовый контроль, 2004. – С. 271.
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правових норм, до яких відносять: законність (стосується як процеду-
ри правозастосовного провадження, так і відповідності закону самого 
результату правозастосування), обґрунтованість (означає виявлення 
та надання оцінки всім обставинам, що мають значення для прийнят-
тя правозастосовного рішення), доцільність (визначає загальну спря-
мованість правозастосування та встановлює систему цінностей, яким 
повинна відповідати правозастосовна діяльність) та справедливість 
(встановлює відповідність процесу та результату правозастосовної 
діяльності засадам моралі, думці громадськості, загальнолюдським 
цінностям, потребам та інтересам окремих осіб, колективів і суспіль-
ства загалом).

Проблемам застосування закону про кримінальну відповідаль-
ність присвячено ряд спеціальних досліджень у рамках науки кримі-
нального права.

Так, на думку Є. В. Благова, застосування кримінального права – 
це прийняття і закріплення рішення про передбачення (або не перед-
бачення) встановлених фактичних обставин відповідною нормою 
та про визначення (чи не визначення) міри кримінально-правового 
характеру, що у ній міститься253.

Однак наведене визначення є надто спрощеним і не враховує ба-
гатьох ознак застосування охоронних правових норм, розроблених 
теорією права.

Більш розгорнуту дефініцію аналізованого поняття запропонува-
ла Ю. В. Грачова. На її погляд, застосування кримінально-правової 
норми – це прийняття компетентним органом в рамках охоронних 
кримінально-правових відносин у встановленій процесуальній формі 
індивідуально-конкретного рішення з питання про кримінальну відпо-
відальність (у всіх можливих аспектах) або в межах регулятивних від-
носин про призначення примусових заходів медичного характеру254.

Утім і дане визначення не відзначається повнотою та безспірніс-
тю. Зокрема уповноважений суб’єкт також може вирішувати питання 
про застосування примусових заходів виховного характеру. Крім того, 

253 Благов Е. В. Теория применения уголовного права: автореф. дисс. на соискание науч. сте-
пени докт. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право» / Е. В. Благов. – СПб., 2005. – С. 12.

254 Грачева Ю. В. Судейское усмотрение в реализации уголовно-правовых норм: проблемы 
законотворчества, теории и практики: автореф. дисс. на соискание науч. степени докт. юрид. 
наук: 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Ю. В. Гра-
чева. – М., 2011. – С. 8–9.
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навряд чи можна погодитись з тим, що застосування відмінних від по-
карання заходів кримінально-правового характеру (примусових захо-
дів виховного чи медичного характеру, спеціальної конфіскації, штра-
фу, конфіскації майна або ліквідації юридичної особи) відбувається 
в межах регулятивних правовідносин. Адже тут йдеться не про право-
мірну поведінку особи (для прикладу, необхідну оборону, затримання 
злочинця), тобто про норми кримінального права, що закріплюють 
права суб’єктів правовідносин, а про порушення кримінально-право-
вих норм забороняючого характеру.

В. В. Колосовський визначає застосування норм кримінального 
права як діяльність спеціальних суб’єктів правозастосування, спря-
мовану на вирішення питань про кримінальну відповідальність і по-
карання особи за вчинене суспільно небезпечне діяння, а у випадку 
правомірного заподіяння шкоди – на вирішення питання про відсут-
ність в діянні складу злочину, про застосування примусових заходів 
виховного чи медичного характеру, а також на визначення діяння 
як позитивну чи негативну посткримінальну поведінку особи з відпо-
відними наслідками255.

Загалом правильна дефініція вимагає певного уточнення і доповне-
ння. Насамперед, у ній не відображений індивідуалізований характер 
рішень, що приймаються. Також у визначенні відсутнє й положення 
про те, що така діяльність здійснюється у межах процесуальної форми.

Окрім наведених критичних зауважень до кожного з проаналізо-
ваних визначень, варто зазначити, що у них переважно акцентується 
увага на правових наслідках встановлення наявності або відсутності 
суспільно небезпечного діяння, натомість застосування криміналь-
ного закону включає й іншу складову – кримінально-правову квалі-
фікацію. Проблема кримінально-правової кваліфікації, – підкреслює 
В. О. Навроцький, – є складовою усієї проблеми застосування кри-
мінального закону, що розробляється наукою кримінального права, 
а отже теорія кваліфікації – це елемент теорії застосування кримі-
нального закону256.

255 Колосовский В. В. Квалификационные ошибки / В. В. Колосовский. – СПб: Юридический 
центр Пресс, 2006. – С. 11; Колосовский В. В. Применение норм уголовного права как деятель-
ность специальных субъектов правоприменения / В. В. Колосовский // Вестник Челябинского 
государственного университета. – 2007. – № 2. – С. 80.

256 Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В. О. На-
вроцький. – К.: Атіка, 1999. – С. 64.
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У зв’язку з цим варто зазначити, що в теорії вітчизняного кри-
мінального права проблема неправильного застосування закону про 
кримінальну відповідальність розглядалась у контексті неправиль-
ної кримінально-правової кваліфікації. За результатами дослідження 
констатовано, що неправильне застосування кримінального закону 
стосується вирішення двох основних питань, виділених за етапами 
правозастосування, на яких допущена неправильність, – неправильна 
кримінально-правова кваліфікація діяння та неправильне визначення 
його кримінально-правових наслідків257.

Такий підхід узгоджується з виокремленням у теорії права трьох 
стадій застосування правових норм: 1) встановлення фактичних об-
ставин справи; 2) встановлення юридичної основи для вирішення 
справи; 3) вирішення справи. Саме у такій послідовності відбувається 
застосування й норм кримінального права. І хоча кримінально-пра-
вова кваліфікація, як самостійний вид застосування кримінально-
го закону, охоплює усі три наведені стадії, проте нею застосування 
кримінального закону не вичерпується. Вимагається прийняття пра-
возастосовного акта, який містить результат правозастосовної діяль-
ності та в якому поєднуються фактична та юридична основи справи. 
У кримінальному провадженні таким актом є судоверішення, в якому 
викладена не тільки кримінально-правова кваліфікація діяння, але й 
визначені кримінально-правові наслідки для особи за його вчинення. 
Виходячи з положень КК України такими наслідками є застосування 
заходів кримінально-правового характеру.

Під заходами кримінально-правового характеру розуміють «засо-
би впливу, які передбачені законом про кримінальну відповідальність 
за вчинення злочинного чи зовні схожого на нього діяння або суспіль-
но небезпечного діяння, передбаченого Особливою частиною цього 
закону, пов’язані з обмеженнями чи позбавленнями найбільш значи-
мих для людини прав і свобод або зі звільненням особи від криміналь-
ної відповідальності та покарання чи, навіть взагалі, з її не притягнен-
ням до такої відповідальності і спрямовані на досягнення соціально 
корисних цілей»258.

Серед заходів кримінально-правового характеру відплата за вчи-
нене властива лише покаранню, натомість змістом примусових заходів 

257 Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / В. О. Навроць-
кий. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – С. 417–419.

258 Ященко А. М. Заходи кримінально-правового характеру: поняття, зміст і сутність / 
А. М. Ященко // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 777.
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медичного характеру є обмеження свободи особи з метою її лікуван-
ня, примусових заходів виховного характеру – виправлення (вихован-
ня) неповнолітніх правопорушників. Не запроваджені для покарання 
за вчинене й спеціальна конфіскація та заходи кримінально-правового 
характеру, що застосовуються до юридичних осіб.

Тож застосування закону про кримінальну відповідальність є ба-
гатогранною діяльністю, що охоплює застосування заходів кримі-
нально-правового характеру (звільнення від кримінальної відпові-
дальності, призначення покарання, звільнення від покарання та його 
відбування, застосування примусових заходів медичного характеру, 
продовження, зміни і припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру, призначення примусового лікування, застосу-
вання примусових заходів виховного характеру, зняття судимості, 
застосування спеціальної конфіскації, застосування до юридичної 
особи штрафу, конфіскації її майна або ж ліквідації), а також кримі-
нально-правову кваліфікацію.

При цьому першими підлягають застосуванню норми, що визна-
чають кримінально-правову кваліфікацію діяння, а згодом норми, що 
встановлюють відповідальність за вчинене посягання, оскільки пра-
вильна кваліфікація лежить в основі призначення справедливого по-
карання259.

Підсумовуючи викладене, застосування закону України про кри-
мінальну відповідальність можна визначити як здійснювану у поряд-
ку, встановленому нормами кримінального процесуального права, 
діяльність державних органів та службових осіб, які ведуть кримі-
нальне провадження, що полягає в кримінально-правовій кваліфікації 
діяння (обґрунтованому виборі кримінально-правової норми, закрі-
пленні у процесуальних рішеннях такого вибору у вигляді констатації 
наявності або відсутності суспільно небезпечного діяння, складу зло-
чину, обставин, що виключають злочинність діяння), а також у засто-
суванні заходів кримінально-правового характеру (звільненні від кри-
мінальної відповідальності, призначенні покарання, звільненні від 
покарання чи його відбування, застосуванні, продовженні, зміні або 
припиненні застосування примусових заходів медичного характеру, 
призначенні примусового лікування, застосування примусових захо-
дів виховного характеру, зняття судимості, застосування спеціальної 

259 Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В. О. На-
вроцький. – К.: Атіка, 1999. – С. 162.
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конфіскації, застосування до юридичної особи штрафу, конфіскації 
її майна або ж ліквідації).

Неправильне застосування закону України про кримінальну від-
повідальність може проявлятися як самостійно, так і бути наслідком 
порушень іншого роду. У першому випадку матиме місце недотри-
мання приписів кримінального права за умови всебічного, повного 
та неупередженого дослідження обставин кримінального проваджен-
ня, додержання встановленої процедури. У другому випадку непра-
вильне застосування кримінального закону буде наслідком порушень 
порядку кримінального провадження та (або) прогалин у встанов-
ленні обставин кримінального провадження чи помилкової оцінки 
доказів.

І. Д. Пєрлов вважав, що неправильне застосування кримінально-
го закону може потягти за собою призначення судом несправедливої 
міри покарання. У цьому випадку, на його думку, мають місце дві під-
стави для скасування вироку260.

З приводу викладеної позиції варто зазначити, що хоча невідпо-
відність призначеного покарання ступеню тяжкості кримінально-
го правопорушення та особі обвинуваченого (ст. 414 КПК України) 
та неправильне застосування закону України про кримінальну відпо-
відальність (ст. 413 КПК України) і співвідносяться як частина та ціле, 
однак перша підстава охоплює специфічний спектр порушень, тобто 
має власний зміст, виконує самостійну роль та займає окреме місце 
у системі апеляційних та касаційних підстав. Для прикладу, помил-
кова кримінально-правова кваліфікація діяння як розбою замість гра-
бежу або, навпаки, грабежу замість розбою, завжди спричиняє при-
значення явно несправедливого покарання, але повністю підпадатиме 
під дію ст. 413 КПК України, оскільки у ст. 414 КПК України йдеться 
лише про несправедливість покарання у межах санкції статті Особли-
вої частини КК України, якою кваліфікується діяння.

Водночас, не виключені випадки, коли неправильне застосуван-
ня кримінального закону може стати причиною істотного порушення 
кримінального процесуального закону. Так, помилкове встановлення 
складу злочину спричиняє порушення у вигляді не закриття кримі-
нального провадження за наявності для цього підстав (п.1 ч. 2 ст. 412 
КПК України).

260 Перлов И. Д. Надзорное производство в уголовном процессе / И. Д. Перлов. – М.: Юрид. 
лит., 1974. – С. 166.
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Дану обставину дослідники піддали критиці, вказуючи, що під-
стави для закриття справи, які мають кримінально-правовий харак-
тер (для прикладу, відсутність події та складу злочину, недосягнення 
особою віку кримінальної відповідальності, зміна обстановки, дійове 
каяття, закінчення строків давності, застосування примусових заходів 
виховного характеру), не належать до порядку провадження у кримі-
нальній справі і тому не входять до числа процесуальних порушень 
у власному розумінні. Звідси, на їх думку, посилання на кримінально-
правові підстави повинне бути виключене (у нашому випадку з п. 1 
ч. 2 ст. 412 КПК України)261.

Справді, перераховані вище підстави для закриття кримінального 
провадження є матеріально-правовими, оскільки встановлені кримі-
нальним законом та виключають злочинність і караність діяння. Вод-
ночас деякі з них (відсутність події кримінального правопорушення, 
відсутність складу кримінального правопорушення) належать до ім-
перативних підстав для закриття кримінального провадження (ст. 284 
КПК України), а щодо решти з них КПК встановлює процесуальні 
умови та порядок застосування – підстави для звільнення від кримі-
нальної відповідальності, що можуть бути застосовані судом. Тому, 
незважаючи на матеріально-правову природу зазначених вище під-
став, вони мають й кримінальне процесуальне значення. Тож законо-
давець обґрунтовано їх згадує у КПК.

Водночас неправильне застосування закону України про кримі-
нальну відповідальність не може зумовити фактичні процесуальні 
підстави (ст.ст. 410, 411 КПК України), оскільки встановлення обста-
вин кримінального провадження та їх юридична оцінка завжди пере-
дують застосуванню норми кримінального права.

В юридичній літературі слушно підкреслюється, що неправильне 
застосування закону про кримінальну відповідальність може вважати-
ся самостійною підставою для скасування або зміни судових рішень 
лише в тих випадках, коли не є логічним наслідком інших підстав для 
скасування чи зміни судових рішень – коли обставини справи дослі-
джені повно та всебічно, дотриманий кримінальний процесуальний 

261 Куцова Э. Ф. Советская кассация как гарантия законности в правосудии / Э. Ф. Куцо-
ва. – М.: Госюриздат, 1957. – С. 132; Галкин В. М. Уголовно-правовые основания отмены (из-
менения) процессуальных решений / В. М. Галкин // Проблемы совершенствования советского 
законодательства. Труды ВНИИСЗ. Т. 12. – М., 1978. – С. 154–155; Ласточкина Р. Н., Москви-
тина Т. А. Основания к отмене или изменению приговора: Текст лекций / Р. Н. Ласточкина, 
Т. А. Москвитина. – Ярославль: изд-во Ярослав. гос. ун-та, 1987. – С. 27–28.
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порядок, але закон про кримінальну відповідальність застосований 
не у відповідності з викладеними у ньому вимогами262.

Отже, неправильне застосування закону України про кримінальну 
відповідальність як підстава для скасування чи зміни судових рішень – 
це помилкова юридична оцінка діяння як суспільно небезпечного, 
хибний вибір норми (норм) кримінального закону, яка (які) передбачає 
(передбачають) відповідальність за вчинене, а також недотримання, 
порушення кримінально-правових приписів, пов’язаних із застосуван-
ням заходів кримінально-правового характеру за вчинення суспільно 
небезпечного діяння, здійснені судом при вирішенні кримінального 
провадження, що тягне скасування чи зміну судового рішення.

Обставини, що складають зміст аналізованої підстави, переважно 
з’являються до ухвалення судового рішення. Поряд з цим, у низці ви-
падків суд вищої інстанції скасовує судове рішення внаслідок непра-
вильного застосування закону України про кримінальну відповідаль-
ність й за відсутності порушень з боку суду, що виніс рішення, якщо 
після його ухвалення виникли нові обставини кримінально-правового 
характеру, в силу яких на момент перевірки судове рішення не можна 
визнати правосудним (наприклад, введення в дію нового криміналь-
ного закону, який усуває караність діяння або пом’якшує покаран-
ня). За такої обставини кримінальне провадження підлягає закриттю 
у зв’язку з декриміналізацією.

Так, вироком Болехівського міського суду від 11 лютого 2014 р. 
ОСОБА_3 засуджено за ч. 3 ст. 364 КК України із застосуванням ст. 69 
КК України на 10030 (десять тисяч тридцять) гривень штрафу. Не по-
годившись з вироком суду, обвинувачений ОСОБА_3 подав апе-
ляційну скаргу, в якій вважає вирок суду таким, який не відповідає 
фактичним обставинам кримінального провадженням та ухвалений 
з істотним порушенням вимог кримінального процесуального за-

262 Галкин В. М. Уголовно-правовые основания отмены (изменения) процессуальных реше-
ний / В. М. Галкин // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды ВНИ-
ИСЗ. Т. 12. – М., 1978. – С. 152–153; Благов Е. В. Неправильное применение уголовного закона 
как основание к отмене или изменению приговора: автореф. дисс. на соискание науч. степени 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза» / 
Е. В. Благов. – Казань, 1985. – С. 11–12; Ласточкина Р. Н., Москвитина Т. А. Основания к отме-
не или изменению приговора: Текст лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярославль: 
Яросл. гос. ун-т, 1987. – С. 32; Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman. Polskie postępowanie karne. 
Wydanie 8 / Grzegorczyk Tomasz, Tylman Janusz. – Warszawa: Lexis Nexis Polska, 2011. – C. 867; 
Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. Postępowanie karne. Część 
szczególna / red. Zofia Świda. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. – C. 251.
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кону. Просив вирок скасувати, а кримінальне провадження закрити 
на підставі ст. 284 КПК України. У зв’язку з прийнятим 21 лютого 
2014 року Законом України «Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінально-процесуального кодексів України щодо імплемен-
тації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції 
ООН проти корупції» ч. 3 ст. 364 КК України виключено. Даний за-
кон набрав чинності 28 лютого 2014 р. Виходячи з положень ст. 58 
Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не ма-
ють зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або 
скасовують відповідальність особи. Згідно з вимогами ч. 1 ст. 5 КК 
України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує зло-
чинність діяння, має зворотну дію в часі, тобто поширюється на осіб, 
які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності. 
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження 
закривається в разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кри-
мінальна відповідальність за діяння, вчинене особою. Тож виходячи 
з того, що підстави для притягнення ОСОБА_3 до відповідальності 
за ч. 3 ст. 364 КК України відсутні, у зв’язку з декриміналізацією від-
повідальності за вчинення злочинного діяння, передбаченого цією 
статтею, кримінальне провадження відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК 
України було закрите, а вирок – скасований263.

КПК України (ст. 413) неправильним застосуванням закону Укра-
їни про кримінальну відповідальність визнає: 1) незастосування су-
дом закону, який підлягає застосуванню; 2) застосування закону, який 
не підлягає застосуванню; 3) неправильне тлумачення закону, яке 
суперечить його точному змісту; 4) призначення більш суворого по-
карання, ніж передбачено відповідною статтею (частиною статті) за-
кону України про кримінальну відповідальність.

Подібним чином викладена редакція ст. 392 «Неправильное при-
менение уголовного закона» КПК Республіки Білорусь264.

Утім, у процесуальній літературі вже давно звернено увагу 
на те, що перші два випадки неправильного застосування закону про 
кримінальну відповідальність не можна розглядати як окремі, відмін-
ні один від одного форми порушення кримінально-правових норм. 

263 Ухвала Апеляційного суду Івано-Франківської області від 15 квітня 2014 р. Справа 
№ 339/417/13-к. Провадження № 11-кп/779/98/2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38291113

264 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www. pravo.by/main. aspx?guid=3871&p0= HK9900295&p2={NRPA}
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Якщо суд застосував закон, що не підлягає застосуванню, він, водно-
час, не застосував закон, який підлягає застосуванню. Це швидше дві 
сторони одного й того ж виду порушення265.

Що ж стосується третього випадку неправильного застосування за-
кону про кримінальну відповідальність – неправильного тлумачення за-
кону, яке суперечить його точному змісту, то воно взагалі не може вважа-
тися різновидом цієї підстави для скасування чи зміни судових рішень, 
оскільки тлумачення, як встановлення змісту норми права, передує її за-
стосуванню і може тільки спричинити вказані вище порушення266. Для 
того, щоб правильно застосувати закон, необхідно зрозуміти обставини 
та умови, що викликали його прийняття, з’ясувати зміст припису, уясни-
ти волю законодавця. Закон підлягає тлумаченню у всіх випадках його 
застосування. Якщо закон неправильно витлумачений судом, відповід-
но, він буде неправильно застосований при вирішенні справи.

Недолік редакції ст. 413 КПК України вбачається й в аспекті кон-
кретизації порушень закону. Адже з її змісту неможливо зрозуміти 

265 Строгович М. С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров / 
М. С. Строгович. – М.: Госюриздат, 1956. – С. 104; Темушкін О. Неправильне застосування су-
дом кримінального закону як підстава для касаційного опротестування вироку / О. Темушкін // 
Радянське право. – 1970. – № 9. – С. 54–55; Перлов И. Д. Надзорное производство в уголовном 
процессе / И. Д. Перлов. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 164–165; Галкин В. М. Уголовно-правовые 
основания отмены (изменения) процессуальных решений / В. М. Галкин // Проблемы совер-
шенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. Т. 12. – М., 1978. – С. 156–157; 
Богословская Л. А. Основания к отмене или изменению приговоров: Учебное пособие / Л. А. Бо-
гословская. – Харьков: Юрид. ин-т, 1981. – С. 51; Ласточкина Р. Н., Москвитина Т. А. Основания 
к отмене или изменению приговора: Текст лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярос-
лавль: Яросл. гос. ун-т, 1987. – С. 29.

266 Ривлин А. Л. Пересмотр приговоров в СССР / А. Л. Ривлин. – М.: Госюриздат, 1958. – 
С. 174; Темушкін О. Неправильне застосування судом кримінального закону як підстава для 
касаційного опротестування вироку / О. Темушкін // Радянське право. – 1970. – № 9. – С. 54–55; 
Познанский В. А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском уго-
ловном процессе / В. А. Познанский. – Саратов: изд-во Саратов. ун-та, 1978. – С. 102; Поте-
ружа И. И. Роль суда второй инстанции в укреплении законности / И. И. Потеружа; Науч. ред. 
В. Н. Артемова. – Минск: Наука и техника, 1980. – С. 120; Перлов И. Д. Надзорное производство 
в уголовном процессе / И. Д. Перлов. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 165; Благов Е. В. Неправиль-
ное применение уголовного закона как основание к отмене или изменению приговора: автореф. 
дисс. на соискание науч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовный процесс и крими-
налистика; судебная экспертиза» / Е. В. Благов. – Казань, 1985. – С. 9; Богословская Л. А. Осно-
вания к отмене или изменению приговоров: Учебное пособие / Л. А. Богословская. – Харьков: 
Юрид. ин-т, 1981. – С. 51; Ласточкина Р. Н., Москвитина Т. А. Основания к отмене или изме-
нению приговора: Текст лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярославль: Яросл. гос. 
ун-т, 1987. – С. 29; Омельяненко Г. Питання перевірки законності та обгрунтованості вироків 
вищестоящою судовою інстанцією / Г. Омельяненко // Коментар судової практики з криміналь-
них справ / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 6. – С. 134.
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в чому конкретно проявляється неправильне застосування закону про 
кримінальну відповідальність – чи у недотриманні правил призна-
чення покарання, чи у помилковому визначенні кваліфікуючих ознак 
злочину, чи в іншому порушенні. Звідси невеликою інформативністю 
відзначаються й статистичні дані, в яких міститься посилання лише 
на ст. 413 КПК України, без вказівки на конкретний недолік, оскільки 
абстрактний зміст даної статті цього зробити не дозволяє.

Своєю чергою така ситуація негативно позначається на змісті під-
готовки та підвищення кваліфікації суддів у рамках розгляду склад-
них питань застосування кримінально-правових норм (для прикладу, 
проблем кримінально-правової кваліфікації, призначення покаран-
ня чи застосування інших заходів кримінально-правового характеру), 
оскільки поняттям «неправильне застосування закону України про 
кримінальну відповідальність» оперує лише кримінальне процесу-
альне, а не кримінальне законодавство.

Вітчизняне кримінальне законодавство є кодифікованим. Звідси усі 
його норми (за винятком положень міжнародних договорів) містяться 
лише у КК України (ч.1 ст. 3), який традиційно складається із Загаль-
ної та Особливої частин. Загальна частина охоплює поняття, категорії 
та інститути, які стосуються всіх розділів Особливої частини. Своєю 
чергою, Особлива частина присвячена визначенню, які саме суспільно 
небезпечні діяння є злочинами, та які покарання передбачені за їх вчи-
нення. Обидві частини органічно взаємопов’язані, взаємообумовлені 
і становлять єдину систему кримінально-правових норм.

Виходячи з наведених аксіоматичних положень, В. М. Галкін за-
пропонував в основу класифікації порушень норм кримінального 
права покласти види кримінально-правових норм за місцем їх закрі-
плення (норми Загальної та норми Особливої частини КК), а також 
структурні елементи цих норм267.

Розвинувши цю ідею, Є. В. Благов обґрунтував необхідність іншої 
редакції статті КПК про неправильне застосування кримінального 
закону: «Неправильним застосуванням кримінального закону визна-
ється застосування кримінального закону не у відповідності з викла-
деними в ньому вимогами. Неправильним застосуванням криміналь-
ного закону є: неправильне застосування статей Загальної частини 

267 Галкин В. М. Уголовно-правовые основания отмены (изменения) процессуальных реше-
ний / В. М. Галкин // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды ВНИ-
ИСЗ. Т. 12. – М., 1978. – С. 157–158.
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кримінального законодавства; неправильне застосування статей Осо-
бливої частини кримінального законодавства»268.

Така пропозиція законодавчої регламентації однієї з підстав для 
скасування або зміни судових рішень не тільки одержала підтримку 
серед дослідників269, але й була врахована законодавцем Латвійської 
Республіки, Литовської Республіки, Російської Федерації.

Згідно з ч. 2 ст. 369 КПК Литовської Республіки неправильне за-
стосування кримінального закону має місце тоді, коли неправильно 
застосовані загальні норми КК Литовської Республіки, а також, коли 
кваліфікація злочину відбувається не згідно статей, частин та пунк-
тів статті КК Литовської Республіки, положень яких необхідно до-
тримуватися270.

Дуже схоже формулювання містить й ст. 574 КПК Латвійської Рес-
публіки, яка порушенням кримінального закону визнає: 1) неправиль-
не застосування статей Загальної частини кримінального закону; 2) 
неправильне застосування при кваліфікації злочинного діяння стат-
ті кримінального закону, її частини або пункту; 3) призначення виду 
та розміру покарання, не передбаченого санкцією відповідної статті 
кримінального закону, її частиною або пунктом271.

Відповідно до ст. 38918 КПК Російської Федерації неправильним 
застосуванням кримінального закону є: 1) порушення вимог Загаль-
ної частини КК Російської Федерації; 2) застосування не тієї статті 
або не тих пунктів та (або) частин статті Особливої частини КК Росій-
ської Федерації, які підлягали застосуванню; 3) призначення покаран-
ня більш суворого, ніж передбачено відповідною статтею Особливої 
частини КК Російської Федерації272.

268 Благов Е. В. Неправильное применение уголовного закона как основание к отмене или из-
менению приговора: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 
«Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза» / Е. В. Благов. – Казань, 1985. – С. 11.

269 Ласточкина Р.Н., Москвитина Т. А. Основания к отмене или изменению приговора: Текст 
лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1987. – С. 30. Свого 
часу автор цих рядків також поділяв вищевикладену точку зору. Див.: Бобечко Н. Р. Неправильне 
застосування кримінального закону як одна з підстав для перегляду судових рішень в поряд-
ку виключного провадження / Н. Р. Бобечко // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: 
Збірник / Гол. ред. В. Л. Ортинський. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС 
України, 2004. – Вип. 1. – С. 91–104. 

270 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. – [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list& aktoid =53 756&strnr= 369

271 Kriminālprocesa likums. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://likumi.lv/doc.
php?id=107820

272 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Омега-Л, 2013. – С. 172.
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Як видно з наведених положень КПК вказаних держав, у них зна-
чно краще відображений зміст аналізованої підстави для зміни або 
скасування судових рішень, а редакція відповідних статей видається 
більш вдалою, ніж формулювання, викладене у ст. 413 КПК України. 
Більше того, під час підготовки проектів КПК цих держав, їх розроб-
ники навіть удосконалили дещо узагальнене визначення неправиль-
ного застосування кримінального закону, запропоноване у процесу-
альній літературі, конкретизувавши, що неправильне застосування 
положень Особливої частини кримінального закону проявляється 
у помилковій кримінально-правовій кваліфікації діяння.

До того ж, російський та латвійський законодавці, виходячи з пра-
возастосовної практики, вважали необхідним окремо виділити пору-
шення, пов’язане з призначенням покарання, що виходить поза верхні 
межі санкції відповідної статті або частини статті Особливої частини 
КК, та з призначенням покарання, не передбаченого санкцією відпо-
відної статті Особливої частини кримінального закону, що є нічим 
іншим як порушенням приписів Загальної частини КК цих держав. 
Дане твердження поширюється і на п. 4 ст. 413 КПК України.

Поряд з цим, деякі російські процесуалісти критично сприйняли 
запровадження прояву неправильного застосування кримінально-
го закону, вказаного у п. 3 ст. 38918 КПК Російської Федерації. Так, 
на думку В. В. Бородінова, підстава передбачена п. 3 ст. 38918 КПК 
Російської Федерації, за своєю суттю є дуже вузькою та рідкісною. 
Формулюючи ст. 38918 КПК Російської Федерації, – продовжує до-
слідник, – законодавець пішов шляхом диференціації п. 2 та п. 3 
аналізованої статті, що є необґрунтованим та ускладнює діяльність 
по застосуванню ст. 38918 КПК Російської Федерації. Він вважає, що 
п. 3 ст. 38918 КПК Російської Федерації подібний з ч. 2 ст. 38918 КПК 
Російської Федерації (несправедливість вироку), яка за своїм характе-
ром є більш змістовною та значимою273.

М. М. Ковтун взагалі стверджує, що новизна положень ч. 1 ст. 38918 
КПК Російської Федерації має швидше термінологічний, ніж змістов-
ний характер274.

273 Бородинов В. В. Порядок и основания отмены и изменения приговоров суда первой и апел-
ляционной инстанций в российском уголовном процессе: дисс. … кандидата юрид. наук.: 
12.00.09 / Владимир Владимирович Бородинов. – Краснодар, 2003. – С. 66–67.

274 Ковтун Н. Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: понятие, сущ-
ность, формы: дисс. … доктора юрид. наук: 12.00.09 / Николай Николаевич Ковтун. – Нижний 
Новгород, 2002. – С. 409.
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Наведені редакції статей КПК Латвійської Республіки, Литовської 
Республіки, Російської Федерації не позбавлені й ряду інших недоліків.

Так, у ч. 2 ст. 369 КПК Литовської Республіки, ст. 574 КПК Лат-
війської Республіки мова йде лише про кваліфікацію злочину, тоді 
як особа відповідно до ст. 17, розділу XIV КК Литовської Республі-
ки275 та ст. 13 глави VIII КК Латвійської Республіки276 може вчинити 
суспільно небезпечне діяння у стані неосудності. Звідси правильніше 
вживати ширше поняття – «кримінально-правова кваліфікація». Крім 
того, з точки зору формування положень нормативних актів, як одно-
го з правил юридичної техніки, неприпустимо розкривати зміст термі-
ну через використання тотожного йому формулювання, як це зробле-
но у ч. 2 ст. 369 КПК Литовської Республіки, в якій одним з проявів 
неправильного застосування кримінального закону визнається непра-
вильне застосування (курсив мій. – Н.Б.) загальних норм КК Литов-
ської Республіки.

Недосконалістю відзначається й п. 2 ст. 38918 КПК Російської Фе-
дерації, в якому констатується результат кримінально-правової квалі-
фікації у вигляді помилкового вибору статті (частини, пункту статті) 
Особливої частини КК Російської Федерації, що підлягає застосуван-
ню. Адже він не враховує випадку помилкового застосування статті 
(частини, пункту статті) Особливої частини КК у разі відсутності в ді-
янні одного з елементів складу злочину. І хоча апеляційна або касацій-
на інстанція скасує вирок та закриє кримінальну справу, керуючись 
відповідним положенням КПК Російської Федерації (п.2 ст. 24), проте 
причина судової помилки коріниться у хибному встановленні відпо-
відності між ознаками діяння та нормою Особливої частини КК.

Варто звернути увагу й на ще один момент – побудову аналізо-
ваних статей КПК вказаних держав, яка відповідає поділу норм КК 
на Загальну та Особливу частини. За такого підходу не зрозуміло, яки-
ми пунктами, для прикладу, ст. 38918 КПК Російської Федерації пови-
нна обґрунтовувати своє рішення апеляційна чи касаційна інстанція 
у разі встановлення нею неправомірного застосування судом нижчого 
рівня положень закону про амністію. Не викликає сумніву, що такий 
закон є частиною кримінального законодавства. Однак п. 1 даної стат-
ті не може бути використаний, оскільки Загальна частина КК Росій-

275 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. – [Електронный ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.infolex.lt/portal/start_ta.asp?act=doc&fr=pop&doc=66150

276 Krimināllikums. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://likumi.lv/doc.php?id=88966
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ської Федерації (ст. 84) передбачає лише можливість застосування за-
кону про амністію, але не визначає відповідного кола осіб, на яких 
поширюється її дія. Так само не підлягає застосуванню і п. 2 ст. 38918 
КПК Російської Федерації з огляду на правильну кримінально-право-
ву кваліфікацію діяння. А п. 3 згаданої статті охоплює зовсім інший 
випадок. Тож редакція ст. 38918 КПК Російської Федерації не сприяє 
точності кримінальної процесуальної кваліфікації судових помилок.

Тому при формулюванні редакції ст. 413 КПК України варто вихо-
дити з різновидів діяльності по застосуванню кримінального закону, 
а не акцентувати увагу на структурному закріпленні кримінально-
правових норм.

Підсумовуючи вищенаведені положення, ст. 413 КПК України в по-
рядку de lege ferenda доцільно змінити, виклавши її в такій редакції:

«Неправильним застосуванням кримінального закону є:
1) помилковий вибір статті (частини, пункту статті) криміналь-

ного закону, яка визначає вчинене як суспільно небезпечне діяння чи 
правомірну поведінку;

2) недотримання, порушення вимог кримінального закону, 
пов’язаних із застосуванням заходів кримінально-правового характе-
ру за вчинене особою суспільно небезпечне діяння».

Неправильне застосування закону про кримінальну відповідаль-
ність може проявлятися у найрізноманітніших формах.

Значна група випадків скасування чи зміни судових рішень 
у зв’язку із неправильним застосуванням закону про кримінальну 
відповідальність пов’язана з помилками у кримінально-правовій 
кваліфікації діяння. Остання, наприклад, може полягати у хибному 
розмежуванні суміжних складів злочину, закінчених і незакінчених 
посягань, тривалих і повторно вчинених злочинів, визначенні форми 
вини, виду співучасті, кваліфікуючих ознак злочину.

Так, вироком Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 
4 серпня 2014 р. ОСОБА_2 визнано винною та засуджено за те, що вона 
24 червня 2014 р. близько 21 години, знаходячись біля будинку АДРЕ-
СА_3, на розташованому біля зазначеного будинку бордюрі знайшла 
паперовий згорток з психотропною речовиною метамфетамін 0,4583 г, 
який поклала у кишеню джинсів та стала незаконно зберігати без мети 
збуту. Цього ж дня близько 21 години 20 хвилин під час розпивання 
спиртних напоїв в громадському місці, біля будинку АДРЕСА_3, ОСО-
БА_2 була затримана працівниками міліції та для складання протоколу 
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про адміністративне правопорушення запрошена до Кіровського РВ 
ДМУ, де за результатами проведення особистого огляду у неї був ви-
явлений паперовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору 
0,5420 г, яка згідно висновку експерта в своєму складі містить психо-
тропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін.

На вирок прокурор подав апеляційну скаргу, в якій зазначив, що 
дії обвинуваченої ОСОБА_2 кваліфіковано за ч. 1 ст. 309 КК України 
як придбання, зберігання та перевезення для особистого вживання 
без мети збуту наркотичного засобу. Обґрунтував, що кваліфікуючи 
дії обвинуваченої суд помилково дійшов висновку щодо наявності 
в її діях кваліфікуючих ознак «перевезення», «для особистого вжи-
вання», «наркотичного засобу», оскільки це не відповідає фактичним 
обставинам кримінального правопорушення. Зауважує про те, що 
відповідно до висновку експерта паперовий згорток з речовиною, яку 
було вилучено у ОСОБА_2, містить психотропну речовину, обіг якої 
обмежено – метамфетамін, а дій щодо перевезення психотропної ре-
човини обвинувачена не вчиняла. Крім того, диспозиція ч. 1 ст. 309 КК 
України не передбачає кваліфікуючої ознаки «для особистого вживан-
ня». Також прокурор вважав, що при призначенні покарання у вигляді 
штрафу суд помилково, без урахування вимог ч. 2 ст. 53 КК України, 
призначив його у твердій грошовій сумі, не вказавши розмір у неопо-
даткованих мінімумах доходів громадян. Прокурор просив вирок суду 
першої інстанції щодо ОСОБА_2 змінити, виключити кваліфікуючі 
ознаки «перевезення наркотичного засобу для особистого вживання», 
кваліфікувати дії ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 309 КК України як незаконне 
придбання, зберігання психотропних речовин без мети збуту, призна-
чити обвинуваченій покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподат-
кованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

З матеріалів кримінального провадження випливає, що висновки 
суду щодо кваліфікації дій обвинуваченої за ознакою незаконного 
придбання, зберігання та перевезення наркотичного засобу для осо-
бистого вживання не відповідають фактичним обставинам криміналь-
ного провадження, оскільки, правильно встановивши обставини вчи-
нення кримінального правопорушення, а саме незаконного придбання 
та зберігання психотропної речовини, у мотивувальній частині виро-
ку при кваліфікації дій обвинуваченої суд дійшов помилкового висно-
вку про те, що предметом злочину був наркотичний засіб, а не психо-
тропна речовина. Крім того, із матеріалів кримінального провадження 
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вбачається, і це зазначено у вироку суду, що ОСОБА_2 не вчиняла дій, 
пов’язаних з незаконним перевезенням психотропної речовини, проте 
суд першої інстанції кваліфікував її дії за ознакою «перевезення», що 
суперечить встановленим судом фактичним обставинам криміналь-
ного провадження. Також помилковими є висновки місцевого суду 
щодо кваліфікації дій обвинуваченої ОСОБА_2 за ознакою незакон-
ного придбання та зберігання психотропної речовини для особисто-
го вживання, оскільки вони суперечать диспозиції зазначеної статті, 
яка такої ознаки не передбачає. Вказані суперечності у вироку суду 
першої інстанції є підставою для зміни судового рішення у зв’язку 
з невідповідністю висновків суду першої інстанції фактичним обста-
винам кримінального провадження та неправильним застосування за-
кону України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з вироку, суд першої інстанції призначив ОСОБА_2 
покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 грн., тобто 50 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян. Такий розмір штрафу, який ви-
значений судом обвинуваченій у вироку, не оспорюється і в апеляцій-
ній скарзі прокурора. Тому при призначенні покарання у виді штрафу 
суд не порушив вимоги кримінального закону та призначив покаран-
ня у межах санкції ч. 1 ст. 309 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, колегія суддів судової палати 
з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетров-
ської області умисні дії ОСОБА_2 кваліфікувала за ч. 1 ст. 309 КК 
України як незаконне придбання, зберігання без мети збуту психо-
тропної речовини, виключивши з мотивувальної частини вироку ква-
ліфікуючі ознаки «перевезення наркотичного засобу для особистого 
вживання»277.

Доволі широкий спектр випадків перегляду судових рішень 
у зв’язку з неправильним застосуванням закону про кримінальну від-
повідальність пов’язаний з призначенням покарання. Зокрема, непра-
вильне призначення покарання нерідко проявляється у: призначенні 
покарання, не передбаченого санкцією статті Особливої частини КК; 
помилковому призначенні додаткового покарання; призначенні більш 
м’якого покарання, ніж передбачено законом за відсутності для цього 
підстав; помилковому призначенні покарання за сукупністю злочинів; 

277 Ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області від 2 жовтня 2014 р. Провадження 
№ 11-кп/774/1437/14. Справа № 203/4931/14-к. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/41415971
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неправильному призначенні покарання одночасно і за сукупністю 
злочинів і за сукупністю вироків.

Для прикладу, вироком Теребовлянського районного суду від 
4 червня 2014 р. ОСОБА_3 засуджено за ч. 1 ст. 296 КК України та при-
значено йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 
120 годин громадських робіт. В апеляційній скарзі заступник проку-
рора області просив скасувати вирок суду першої інстанції внаслідок 
неправильного застосування закону України про кримінальну відпо-
відальність при призначенні покарання і ухвалити новий вирок, яким 
визнати ОСОБА_3 винним за ч. 1 ст. 296 КК України з призначенням 
покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень. Вказав на те, що 
суд першої інстанції призначаючи покарання із застосуванням ст. 69 КК 
України у вигляді громадських робіт погіршив становище обвинуваче-
ного, оскільки санкцією статті, за якою ОСОБА_3 притягнуто до відпо-
відальності передбачено покарання у вигляді штрафу, який за ступенем 
суворості видів покарань є м’якшим, ніж громадські роботи.

Санкцією ч. 1 ст. 296 КК України передбачено призначення по-
карань у виді штрафу, арешту або обмеження волі. Зі змісту вироку 
слідує, що суд першої інстанції при призначенні обвинуваченому по-
карання обґрунтовано врахував обставини, що його пом’якшують, 
якими є щире каяття, визнання вини та повне відшкодування запо-
діяної шкоди, а також молодий вік обвинуваченого і те, що він про-
живає у багатодітній сім’ї, та дійшов висновку про наявність підстав 
для застосування ст. 69 КК України. При цьому суд визнав за необхід-
не перейти до іншого, більш м’якого виду покарання, не зазначеного 
в санкції ч. 1 ст. 296 КК України і призначив обвинуваченому осно-
вне покарання у виді громадських робіт. Разом з тим, такий висновок 
суду щодо виду призначеного покарання суперечить змісту ст. 69 КК 
України і свідчить про неправильне застосування вказаної норми за-
кону, оскільки санкцією ч. 1 ст. 296 КК України передбачено покаран-
ня у виді штрафу, яке відповідно до ст. 51 КК України є більш м’яким 
покаранням ніж громадські роботи.

За таких обставин оскаржений вирок був змінений в частині при-
значеного покарання у зв’язку з неправильним застосуванням закону 
про кримінальну відповідальність та необхідністю призначення більш 
м’якого виду покарання. ОСОБА_3 визнана засудженим за ч. 1 ст. 296 
КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, до покарання у виді 
штрафу в сумі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.
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У ст. 413 КПК України вказано, що встановлення судом вищої 
інстанції неправильного застосування кримінального закону може 
спричинити скасування або зміну судового рішення.

Скасування судового рішення у зв’язку з неправильним застосуван-
ням закону України про кримінальну відповідальність, може поєднуватись 
з ухваленням апеляційним судом нового рішення, закриттям кримінального 
провадження, а також з призначенням нового судового розгляду. В остан-
ньому випадку таке рішення приймається, коли прокурор, потерпілий або 
його представник не ставить питання про ухвалення обвинувального виро-
ку, відтак можливості безпосередньо погіршити становище обвинувачено-
го та самостійно виправити судову помилку у апеляційної інстанції немає.

Для прикладу, ухвалою Любешівського районного суду Волинської 
області від 18 лютого 2014 р. ОСОБА_1 звільнений від кримінальної  
відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК 
України, на підставі ст. 48 КК України у зв’язку із зміною обстановки. 
Звільняючи ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підста-
ві ст. 48 КК України у зв’язку із зміною обстановки суд своє рішення 
мотивував тим, що обвинувачений розкаявся у вчиненому, відшкодував 
завдані збитки, має намір влаштуватися на роботу, позитивно характе-
ризується по місцю проживання, допомагає пристарілій матері вести 
підсобне домашнє господарство. В апеляційній скарзі прокурор просив 
ухвалу суду скасувати і призначити новий судовий розгляд даного кри-
мінального провадження в суді першої інстанції, мотивуючи це тим, що 
суд неправильно застосував закон України про кримінальну відпові-
дальність, не навів в ухвалі жодних заснованих на законі обґрунтувань 
того, в чому полягала зміна обстановки на час судового розгляду, вна-
слідок чого особа ОСОБА_1 перестала бути суспільно небезпечною.

На думку колегії суддів Апеляційного суду Волинської області, ви-
сновки суду першої інстанції не є підставою для звільнення від кри-
мінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України, а можуть 
бути враховані судом як обставини, що пом’якшують покарання. Звід-
си ухвала Любешівського районного суду від 17 лютого 2014 р. щодо 
ОСОБА_1 була скасована і призначено новий розгляд кримінального 
провадження про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 185 КК України, у цьому ж суді в іншому складі суду278.

278 Ухвала апеляційного суду Волинської області від 15 квітня 2014 р. Справа № 162/2515/13-
к. Провадження № 11-кп/773/128/14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/38219265
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Якщо скасування судового рішення здійснюється з мотивів по-
гіршення становища обвинуваченого, апеляційна інстанція ухвалює 
новий вирок (ухвалу) або призначає новий розгляд в суді першої 
інстанції за умови, що прокурор, потерпілий або його представник 
не поставили питання про ухвалення нового вироку (ухвали). Коли ж 
скасування судового рішення відбувається у зв’язку з необхідністю 
покращити становище обвинуваченого – кримінальне провадження 
підлягає закриттю. При чому в обох випадках судове рішення може 
бути скасоване як в цілому, так і у певній його частині (наприклад, 
щодо окремих обвинувачених або деяких діянь).

Так, вироком Маловисківського районного суду Кіровоградської 
області від 3 червня 2014 р. ОСОБА_3 визнано винним у тому, що він 
вчинив носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу 
та засуджено за ч. 2 ст. 263 КК України до покарання у виді штрафу 
в розмірі 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що скла-
дає 425 грн. У апеляційній скарзі прокурор не оспорюючи висновки 
суду про доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_3 і кваліфікацію 
його дій, просив скасувати вирок суду першої інстанції в частині при-
значення покарання через неправильне застосування закону України 
про кримінальну відповідальність та ухвалити новий вирок, яким об-
винуваченого ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України, і призначити 
покарання у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, що складає 510 грн.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_3 покарання суд пер-
шої інстанції, хоча і вказав, що відповідно до вимог ст. 65 КК України 
враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, 
особу винного та обставини, які пом’якшують і обтяжують покаран-
ня, проте при визначенні міри покарання у виді штрафу не дотримав-
ся вимог ч. 2 ст. 53, п. 1 ч. 1 ст. 65, ч. 2 ст. 263 КК України, та допустив 
неправильне застосування закону України про кримінальну відпові-
дальність. Так, санкцією ч. 2 ст. 263 КК України передбачено покаран-
ня у виді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадські роботи на строк від ста двадцяти до двохсот 
сорока годин, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або об-
меження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі 
на строк до трьох років. Суд першої інстанції враховуючи обстави-
ни кримінального провадження, особу ОСОБА_3 та обставини, що 
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пом’якшують та обтяжують покарання, обґрунтовано обрав вид по-
карання, передбачений санкцією ч. 2 ст. 263 КК України, як штраф. 
Проте, санкцією ч. 2 ст. 263 КК України встановлено максимальний 
розмір штрафу, який може бути призначено за вчинення даного кри-
мінального правопорушення – до п’ятдесяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян. Однак, відповідно до загальних засад призна-
чення покарання, покарання, призначене судом, не може бути нижчим 
від мінімальної межі відповідного виду покарання, встановленої у За-
гальній частині КК України. У даному випадку, відповідно до ви-
мог ст. 53 КК України. покарання у виді штрафу за розміром не може 
бути нижчим, ніж тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, або 510 грн. При призначенні обвинуваченому ОСОБА_3 
покарання в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян, суд першої інстанції порушив вимоги ч. 2 ст. 53, п. 1 
ч. 1 ст. 65, ч. 2 ст. 263 КК України, допустив неправильне застосуван-
ня закону України про кримінальну відповідальність.

З урахуванням викладеного, вирок Маловисківського районного 
суду Кіровоградської області від 3 червня 2014 р. стосовно ОСОБА_3 
в частині призначення покарання скасовано та ухвалено в цій частині 
новий вирок, яким призначено ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 263 КК України 
покарання у виді штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, що складає 510 грн.279

Зміна судового рішення внаслідок неправильного застосування зако-
ну України про кримінальну відповідальність, передбачає покращення 
становища обвинуваченого і можлива у випадках застосування закону 
про менш тяжкий злочин, пом’якшення призначеного покарання і т. п.

Для прикладу, вироком Зарічного районного суду м. Суми від 
11 серпня 2014 р. ОСОБА_3 визнано винним у пред’явленому обвину-
ваченні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 310 КК України та призначено покарання у виді 3 років по-
збавлення волі. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнено від 
відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки.

В обґрунтування вимог поданої апеляційної скарги заступник про-
курора Сумської області зазначив, що суд безпідставно кваліфікував 
дії ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 310 КК України, оскільки кваліфікуючі ознаки 

279 Вирок Апеляційного суду Кіровоградської області від 21 серпня 2014 р. Провадження 
№ 11-кп/781/594/14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/40216309
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саме ч. 2 ст. 310 КК України в ході судового розгляду по даній справі 
не були встановлені.

Відповідальність за ч. 2 ст. 310 КК України настає в разі незаконно-
го посіву або незаконного вирощування снотворного маку чи конопель 
особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила один 
із злочинів, передбачених ст.ст. 307, 309, 311, 317 КК України, або вчи-
нені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також неза-
конний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості 
п’ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п’ятдесят і більше рос-
лин. Тобто, для кваліфікації дій особи саме за ч. 2 вказаної статті, необ-
хідна наявність обов’язкових вищезазначених кваліфікуючих ознак.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів кримінального проваджен-
ня та встановлених судом фактичних обставин справи, ОСОБА_3 хоча 
раніше і засуджувався вироком Зарічного районного суду м. Суми від 
27 вересня 2012 р. за вчинення злочину, передбаченого ст. 310 КК Укра-
їни, але на момент вчинення даного кримінального правопорушення, 
яке було вчинено в травні 2014 р., судимість за раніше вчинений злочин 
знята і погашена у встановленому законом порядку. Тобто, згідно ст. 89 
КК України, ОСОБА_3 вважається особою, яка не має судимості. Даних 
про засудження ОСОБА_3 за інші кримінальні правопорушення у сфері 
незаконного обігу наркотичних засобів матеріали кримінального прова-
дження не містять, кримінальне правопорушення він вчинив самостійно, 
а кількість незаконно вирощених конопель становить лише 21 рослину.

Таким чином, суд першої інстанції поверхнево дослідив матеріа-
ли кримінального провадження, і за відсутності необхідних кваліфі-
куючих ознак, передбачених в ч. 2 ст. 310 КК України безпідставно 
кваліфікував дії ОСОБА_3 за цим законом, і як наслідок ухвалив не-
правосудний вирок, чим допустив неправильне застосування закону 
України про кримінальну відповідальність. За таких обставин, коле-
гія суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Сумської 
області вирок відносно ОСОБА_3, змінила, перекваліфікувавши його 
дії з ч. 2 ст. 310 КК України на ч. 1 ст. 310 КК України та призначила 
ОСОБА_3 покарання в межах санкції ч. 1 ст. 310 КК України у виді 
штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян, що становить 1700 грн.280

280 Ухвала Апеляційного суду Сумської області від 23 жовтня 2014 р. Провадження № 11-
кп/788/507/14. Справа № 591/5702/14-к. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/41059843
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§ 5. НЕВІДПОВІДНІСТЬ ПРИЗНАЧЕНОГО 
СУДОМ ПОКАРАННЯ СТУПЕНЮ ТЯЖКОСТІ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ТА ОСОБІ ОБВИНУВАЧЕНОГО

Закон України про кримінальну відповідальність (ст. 65 КК 
України) зобов’язує суд в кожному конкретному випадку ди-

ференційовано вирішувати питання про призначення винному пока-
рання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винно-
го і обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.

На думку А. В. Наумова, ці та інші загальні засади призначення 
покарання об’єднуються принципом його справедливості281. Інакше 
кажучи, кожна із загальних засад призначення покарання має само-
стійне значення, однак лише у своїй сукупності вони забезпечують 
призначення справедливого покарання.

Справедливим у науці кримінального права вважається покаран-
ня, яке відповідає тяжкості вчиненого злочину, особі винного, обста-
винам, що обтяжують і пом’якшують покарання, та сприймається та-
ким державою, суспільством, потерпілим і обвинуваченим282.

Пленум Верховного Суду України у абзаці 1 п. 1 постанови від 
24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами криміналь-
ного покарання» роз’яснив судам, що «вони при призначенні пока-
рання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається 
винним у вчиненні злочину, мають суворо додержувати вимог ст. 65 
КК стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме 
через останні реалізуються принципи законності, справедливості, об-
ґрунтованості та індивідуалізації покарання»283.

На необхідність додержання принципу справедливості у правозасто-
совній діяльності вказав і Конституційний Суд України у абзаці 5 п. 4.1. 
рішення від 2 листопада 2004 р № 15-зп/2004 у справі за конституцій-

281 Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. 
3-е изд., перераб. и доп. / А. В. Наумов. – М.: Юрид. лит., 2004. – С. 372–373.

282 Велиев С. А. Принципы назначения наказания / С. А. Велиев – СПб: Юридический центр 
Пресс, 2004. – С. 313.

283 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практи-
ку призначення судами кримінального покарання». – [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/ vsu. nsf/(documents)/E9808A998BCF8E0BC2257B3300
5D3982
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ним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конститу-
ції України (конституційності) положень ст. 69 КК України (справа про 
призначення судом більш м’якого покарання): «Окремим виявом спра-
ведливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; кате-
горія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути 
домірним злочину. Справедливе застосування норм права – є переду-
сім недискримінаційний підхід, неупередженість. Це означає не тільки 
те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відпо-
відатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у справед-
ливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою 
винного. Адекватність покарання ступеню тяжкості злочину випливає 
з принципу правової держави, із суті конституційних прав та свобод лю-
дини і громадянина, зокрема права на свободу, які не можуть бути об-
межені, крім випадків, передбачених Конституцією України»284.

Порушення наведених законодавчих норм, правоположень Плену-
му Верховного Суду України та Конституційного Суду України і ста-
новить таку підставу для перевірки судових рішень в апеляційному 
та касаційному порядку, як невідповідність призначеного судом по-
карання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі 
обвинуваченого (ст. 414 КПК України).

У ст. 414 КПК України відображена невідповідність діяння та від-
плати (елемент філософської формули несправедливості). Такий за-
конодавчий підхід ґрунтується на ціннісно-інституційному розумінні 
справедливості. Остання безпосередньо пов’язана з уявленнями про на-
лежне. Справедливість зумовлена невід’ємними, невідчужуваними пра-
вами людини і передбачає чітку корелятивну відповідність між практич-
ною волею індивіда в житті суспільства та його соціальним статусом, 
між правами та обов’язками, діянням та відплатою, працею та винагоро-
дою, злочином та карою, заслугами і суспільним визнанням тощо.

Утім, вітчизняний законодавець не послідовний у своїй позиції 
щодо розуміння справедливості як внутрішньої властивості судових 
рішень. Так, з одного боку, у ст. 370 КПК України визначені лише три 
вимоги, що ставляться до судових рішень – законність, обґрунтова-
ність і вмотивованість. А з іншого – у ч. 3 ст. 337, ст. 410 КПК України 

284 Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 р № 15-зп/2004 у справі 
за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення 
судом більш м’якого покарання). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.
ua/uk/doccatalog/list?currDir=9851
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справедливість розглядається як ще одна вимога, якій мають відпо-
відати судові рішення.

У даний час більшість дослідників вважають справедливість вну-
трішньою властивістю процесуального рішення поряд з його закон-
ністю та обґрунтованістю285.

Як внутрішня властивість судового рішення справедливість роз-
глядається у широкому та вузькому контексті.

Законодавча вимога ухвалення законного, обґрунтованого та вмо-
тивованого судового рішення (ч.1 ст. 370 КПК України) пов’язана 
з прагненням до справедливості. При цьому використання можли-
востей права для досягнення самої справедливості не є самоціллю. 
Справедливість судового рішення виступає інструментом забезпечен-
ня правопорядку, досягнення гармонії у відносинах між людьми, сус-
пільного блага. Натомість несправедливість судового рішення поро-
джує суспільну напругу, призводить до конфліктів, акцій громадської 
непокори, зниження авторитету судової влади.

Варто погодитися з В. В. Рудич, що справедливість судового рі-
шення, маючи самостійний зміст, є, водночас, інтегративним показ-
ником правосудності такого рішення загалом286.

Подібної точки зору дотримується й Л. М. Аширова, стверджую-
чи, що справедливість становить собою моральну оцінку законності 
та обґрунтованості процесуального рішення в очах громадськості287.

Наведену позицію також поділяє О. С. Червоткін, зазначаючи, що 
несправедливий вирок не може бути визнаний законним і обґрунто-
ваним288.

285 Бозров В.М. О справедливости в уголовном судопроизводстве / В. М. Бозров // Российский 
судья. – 2005. – № 4. – С. 17; Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, за-
конодательство и практика / П. А. Лупинская. – М.: Юристъ, 2006. – С. 158–159; Бибило В. Н. Сис-
тема атрибутных свойств судебного приговора // Уголовно-процессуальное законодательство 
в современных условиях: проблемы теории и практики: сб. статей [Абрамочкин В. В. и др.]. – М.: 
Волтерс Клувер, 2010. – С. 248–249; Калмыков В. Б. Кассационное производство в уголовном про-
цессе: проблемы теории и правоприменения: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Виталий Бори-
сович Калмыков. – Казань, 2010. – С. 230; Когутич І. І. Судові рішення в кримінальному прова-
дженні України: монографія / І. І. Когутич. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. – С. 39–41.

286 Рудич В. В. Справеливость в уголовном судопроизводстве: теоретический и приклад-
ной аспекты: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 
«Уголовный процесс» / В. В. Рудич. – М., 2013. – С. 29.

287 Аширова Л. М. Проблемы реализации принципа справедливости в уголовном процессе / 
Л. М. Аширова. – М.: Юрлитинформ, 2007. – С. 147–148.

288 Червоткин А. С. Апелляция и кассация. Пособие для судей / А. С. Червоткин. – М.: Про-
спект. 2010. – С. 267.
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Подібним чином обґрунтовує свою думку О. А. Кучинська, пи-
шучи, що «справедливе застосування закону означає насамперед 
правильне застосування норм кримінального права, включаючи ви-
сновок про наявність чи відсутність складу злочину і правильну ква-
ліфікацію дій обвинувачуваного, а також неухильне додержання норм 
Конституції України та самого процесуального законодавства, безу-
мовне дотримання принципів кримінального процесу і процесуальної 
форми»289.

Справедливість є критерієм відповідності або невідповідності су-
дового рішення цінностям, які суспільство визнає важливими. Звідси 
цілком можливо оцінити судове рішення з точки зору матеріальної 
справедливості (його змістовної частини) як критерію відповідності 
істині. З іншого боку, справедливим, без сумніву, буде й таке судове рі-
шення, що ухвалене з додержанням встановленої процесуальної фор-
ми. Однак при цьому важливо зазначити, що процесуальну справед-
ливість помилково зводити в ранг абсолюту, адже правові норми, які 
застосовуються судом, можуть і не відповідати (частково відповідати) 
системі цінностей суспільства. З огляду на те, цілком можливо, що 
судове рішення відповідатиме вимогам процесуальної справедливос-
ті, однак не задовольнятиме вимоги справедливості матеріальної. Ін-
шими словами, судове рішення будучи справедливим процесуально, 
може бути несправедливим матеріально290.

У кримінальному провадженні зміст справедливості не обмежу-
ється закріпленим у тексті закону розумінням її тільки як властивості 
судового рішення. Справедливість як вимога діяти відповідно до від-
повідних моральних імперативів, поширює свою дію на всі елемен-
ти кримінальної процесуальної форми. Так, у ч. 1 ст. 21 йдеться про 
справедливий розгляд та вирішення справи, у п. 1 ч. 5 ст. 474 – про 
справедливий судовий розгляд, у ч. 2 ст. 550 КПК України – про за-
саду справедливого судочинства, а у ч. 2 ст. 388 КПК України до тек-
сту присяги присяжного включено положення виконувати обов’язки, 
як личить справедливій людині.

Звідси дослідники цілком обґрунтовано вважають справедливість 
судового рішення наслідком справедливої процедури, що передувала 

289 Кучинська О. А. Зміст принципу справедливості у кримінальному судочинстві України / 
О. А. Кучинська // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 
– 2011. – № 1(3). – С. 9.

290 Jerzy Skorupka. O sprawiedliwości procesu karnego / Skorupka Jerzy. – Warszawa: Wolters 
Kluwer Polska SA, 2013. – C. 328–329.
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його ухваленню. Остання повинна містити нормативне регулювання 
характеру, меж та підстав правообмежень учасників кримінального 
провадження, меж втручання держави у їх приватне (особисте) жит-
тя, відновлення порушених під час досудового розслідування чи су-
дового розгляду їхніх прав, свобод незалежно від здійснюваної ними 
функції та процесуального статусу291.

Якщо судовий розгляд не був справедливим, то не може бути спра-
ведливим і судове рішення. Водночас справедливість судового рішення 
рівною мірою залежить від правильності застосування як матеріаль-
ного, так і процесуального закону. Справедливість судового рішення 
має не тільки матеріально-правовий елемент, але й кримінальну про-
цесуальну складову. Несправедливість судового рішення не обмеж-
ується випадками неправильного застосування закону України про 
кримінальну відповідальність, вона може стати наслідком несправед-
ливого кримінального провадження, поєднаного з істотними порушен-
нями прав і свобод людини та істотними порушеннями кримінального 
процесуального закону. Тобто справедливим має бути як сам процес, 
так і елементи, що його складають. Звідси несправедливість судово-
го рішення охоплює матеріально-правовий (неправильне застосуван-
ня закону України про кримінальну відповідальність, невідповідність 
призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопо-
рушення та особі обвинуваченого), фактичний (неповнота судового 
розгляду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам кри-
мінального провадження) та формальний (істотне порушення кримі-
нального процесуального закону) аспекти справи292.

Подібну точку зору висловила й Н. Глинська, стверджуючи, що 
справедливість рішення в цілому акумулює в собі сукупну кількість 
рішень усіх правових та фактичних питань, що знайшли відображен-
ня у його змісті293.

291 Гладышева О. В. Справедливость и законность в уголовном судопроизводстве Россий-
ской Федерации: автореф. дисс. на соискание научн. степени докт. юрид. наук: спец. 12.00.09 
«Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятель-
ность» / О. В. Гладышева. – Краснодар, 2009. – С. 18, 20; Jerzy Skorupka. O sprawiedliwości 
procesu karnego / Skorupka Jerzy. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA, 2013. – C. 330.

292 Рудич В. В. Справеливость в уголовном судопроизводстве: теоретический и приклад-
ной аспекты: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 
«Уголовный процесс» / В. В. Рудич. – М., 2013. – С. 11–12, 14–15, 29–30.

293 Глинская Н. Справедливость уголовных процессуальных решений / Н. Глинская // Legea 
Şi Viaţa. – 2014. – № 3. – С. 47.
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Саме у такому контексті сформульований art. 440 КПК Республі-
ки Польща – якщо залишення судового рішення в силі було б явно 
несправедливим, воно підлягає зміні на користь обвинуваченого або 
скасуванню незалежно від обсягу оскарження та наведених доводів294.

Польські дослідники стверджують, що в art. 440 КПК Республіки 
Польща йдеться про помилки, які явно порушують почуття справед-
ливості. При цьому мається на увазі не лише кримінально-правова, 
але й формальна (процесуальна) справедливість295.

Варто зауважити, що в art. 440 КПК Республіки Польща від-
сутні жодні критерії, які дозволяють оцінити судове рішення під 
кутом зору справедливості. Однак дана законодавча прогалина до-
лається судовою практикою Верховного Суду Республіки Польща, 
який у своїх рішеннях сформулював правоположення, що тлума-
чать термін «явна несправедливість»: 1) наявність поважних сумні-
вів щодо обґрунтованості обвинувального вироку, коли засудження 
особи за конкретний злочин є справедливим тільки тоді, коли вина 
обвинуваченого буде доведена згідно вимог кримінального проце-
суального закону; 2) наявність поважних сумнівів щодо залишен-
ня в силі виправдувального вироку, хоча йшлося про засудження, 
але за вчинення іншого діяння, коли в такій ситуації не виконують-
ся завдання кримінального провадження, спрямовані на викрит-
тя та притягнення до кримінальної відповідальності кожного, хто 
вчинив діяння, заборонене кримінальним законом; 3) наявність іс-
тотних сумнівів щодо вини обвинуваченого; 4) наявність сумнівів 
щодо фактичних обставин, покладених в основу судового рішення, 
які не є пов’язаними та ґрунтуються на безапеляційних припущен-
нях не на користь обвинуваченого; 5) обґрунтування судового рі-
шення неіснуючими доказами; 6) при ухваленні судового рішення 
не дотримано засад кримінального провадження; 7) при ухваленні 
судового рішення порушено інтереси обвинуваченого, потерпілого, 
суспільства або правосуддя296.

294 Kodeks postępowania karnego. Wydanie 10. – Warszawa: Lexis Nexis, 2011. – C. 171.
295 Jacek Izydorczyk. Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej / 

Izydorczyk Jacek. – Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódźkiego, 2010. – С. 252, 254; Tomasz 
Grzegorczyk, Janusz Tylman. Polskie postępowanie karne. Wydanie 8 / Grzegorczyk Tomasz, Tylman 
Janusz. – Warszawa: Lexis Nexis Polska, 2011. – C. 881; Jerzy Skorupka. O sprawiedliwości procesu 
karnego / Skorupka Jerzy. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA, 2013. – C. 320.

296 Jerzy Skorupka. O sprawiedliwości procesu karnego / Skorupka Jerzy. – Warszawa: Wolters 
Kluwer Polska SA, 2013. – C. 320–321.
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Навіть поверхневий огляд вищенаведених прикладів правової 
позиції Верховного Суду Республіки Польща дозволяє констатува-
ти оцінний характер роз’яснень терміну «явна несправедливість». 
Фактично критерієм оцінки судового рішення під кутом зору спра-
ведливості у польському кримінальному судочинстві є суспіль-
ні цінності, що одержали закріплення у конституційних нормах 
як принципи права297.

Також необхідно зауважити, що явна несправедливість судового 
рішення не вважається окремою підставою для зміни або скасування 
судових рішень, а береться до уваги тільки поряд з іншими встанов-
леними підставами298.

Підсумувавши викладений матеріал, можна стверджувати, що 
у вітчизняному кримінальному провадженні судове рішення визна-
ється справедливим у широкому розумінні, якщо: а) воно ухвалене 
на підставі положень кримінального та кримінального процесуально-
го закону, з урахуванням рішень Європейського суду з прав людини, 
Конституційного Суду України, а також правових позицій Верховно-
го Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ; б) фактичні обставини криміналь-
ного провадження, покладені в його основу, встановлені всебічно, 
повно та неупереджено; в) заходи кримінально-правового характеру 
застосовані відповідно до ступеня тяжкості вчиненого суспільно не-
безпечного діяння, особи, яка його вчинила, обставин, що обтяжують 
і пом’якшують покарання, а також інших обставин, що враховуються 
при їх обранні; г) застосовані заходи кримінального процесуального 
примусу відповідають ступеню тяжкості кримінального правопору-
шення (суспільно небезпечного діяння), у вчиненні якого підозрюєть-
ся або обвинувачується особа, її віку, стану здоров’я, сімейному, май-
новому стану та іншим обставинам, що враховуються при прийнятті 
рішення про їх застосування; ґ) потерпілому в повному обсязі відшко-
дована фізична і майнова шкода та компенсована моральна шкода, 

297 Jerzy Skorupka. O sprawiedliwości procesu karnego / Skorupka Jerzy. – Warszawa: Wolters 
Kluwer Polska SA, 2013. – C. 324.

298 Jacek Izydorczyk. Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej / 
Izydorczyk Jacek. – Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódźkiego, 2010. – С. 243, 253; Tomasz 
Grzegorczyk, Janusz Tylman. Polskie postępowanie karne. Wydanie 8 / Grzegorczyk Tomasz, Tylman 
Janusz. – Warszawa: Lexis Nexis Polska, 2011. – C. 880; Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański. Proces 
karny. Zarys systemu. Wydanie jedenaste / Waltoś Stanisław, Hofmański Piotr. – Warszawa: Lexis 
Nexis, 2013. – C. 529.
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спричинені вчиненням кримінального правопорушення; д) у ньому 
враховані інтереси суспільства та держави.

Поряд з цим варто зауважити, що крім оцінки вчиненого діяння 
компетентними державними органами існує й інша оцінка – громад-
ська. На явно несправедливі судові рішення громадянське суспільство 
відповідає масовими акціями протесту. Показовими в цьому є піке-
тування судів різних інстанцій після обрання затриманим учасникам 
подій Революції гідності запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою. Тому судове рішення повинно узгоджуватися не тільки з при-
писами правових норм, але й з системою апробованих і суспільно ре-
левантних моральних цінностей. Повага до загальносуспільних цін-
ностей під час правозастосування є безумовно необхідною.

У вузькому розумінні справедливість судового рішення зводиться, 
в основному, до справедливості призначеного судом покарання.

У такому розумінні сформульована аналізована підстава у КПК 
низки держав.

Так, згідно п. 11 ч. 1 § 281, п. 13 ч. 1 § 345 КПК Австрійської 
Республіки судове рішення може бути оскаржене, зокрема, якщо суд 
першої інстанції вийшов за межі своїх повноважень або при призна-
ченні покарання явно неправильно оцінив факти для визначення міри 
покарання або недопустимим чином порушив положення щодо ви-
значення міри покарання299. Це означає, що існують три прояви да-
ної підстави – при визначенні розміру покарання суд порушив межі 
санкції кримінального закону; при призначенні покарання суд не вра-
хував усіх обставин, необхідних для правильного застосування кримі-
нального закону; при призначенні покарання суд помилково визначив 
як розмір, так і вид покарання300.

Відповідно до п.h § 371 КПК Словацької Республіки однією з під-
став для подання касаційної скарги є призначення покарання поза 
встановленими межами покарання або призначення такого виду 
покарання, який закон за інкримінований злочин не передбачає301. 
У доктрині словацького кримінального процесу роз’яснюється, що 
у першому випадку йдеться про перевищення верхньої межі та про 
недотримання нижньої межі покарання. Другий випадок стосується 

299 Strafprozessordnung. StPO 1975. 21 Auflage. – Wien: MANZ, 2012. – С. 340–341, 391.
300 Ernst Eugen Fabrizy. Die österreichische Strafprozessordnung Kurzkommentar. – 11, neu 

bearbeitete Auflage. – Wien: MANZ, 2011. – C. 669–675.
301 Trestný zákon a Trestný poriadok s príkladmi. – Žilina: Poradca, 2012. – C.171.
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ситуації, коли суд призначив обвинуваченому такий вид покарання, 
який закон за даний злочин не встановлює302.

Подібним чином сформульована аналізована підстава й у п.h 
§ 265b КПК Чеської Республіки – обвинуваченому був призначений 
такий вид покарання, який закон не передбачає, або йому було при-
значене покарання у розмірі поза встановленими кримінальним зако-
ном межами покарання за злочин, в якому він був визнаний винним303.

З точки зору точності кримінальної процесуальної кваліфікації на-
ведені законодавчі положення сформульовані дещо неконкретно, що 
не сприяє розмежуванню обох кримінально-правових підстав для зміни 
або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.

Згідно ч. 5 чл. 348 КПК Республіки Болгарія покарання вважаєть-
ся явно несправедливим, коли: 1) очевидно не відповідали суспільна 
небезпечність діяння, особи, яка його вчинила, пом’якшуючі та обтя-
жуючі обставини, як це встановлює чл. 36 Кримінального кодексу; 2) 
неправильно застосовано або неправильно відмовлено у застосуванні 
умовного засудження304.

Відповідно до п. 4 art. 438 КПК Республіки Польща судове рішен-
ня підлягає скасуванню або зміні у разі встановлення явної невідпо-
відності покарання або неправильного застосування чи незастосу-
вання заходу безпеки або іншого заходу305. До заходів безпеки згідно 
КК Республіки Польща належать поміщення у психіатричний заклад, 
скерування на амбулаторне лікування, застосування примусового лі-
кування алкогольної чи іншої залежності, інфекційних захворювань. 
До інших заходів відносяться кримінально-правові заходи (для при-
кладу, позбавлення публічних прав, заборона керування транспортни-
ми засобами, обов’язок відшкодувати шкоду, заборона участі в масо-
вих заходах, грошова компенсація, грошова виплата), заходи, пов’язані 
із застосуванням до винного випробувального строку, а також виховні 
заходи, лікування чи виправні заходи для неповнолітніх306.

302 Josef Čentéš a kolektiv. Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť. – 2 vydanie. – 
Samorín: Heuréka, 2012. – C. 645. 

303 Jiři Jelínek a kolektív. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 3 vydání. – 
Praha: Leges, 2012. – С. 932.

304 Наказателно-процесуален кодекс. – София: Солотон, 2012. – С. 123.
305 Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia, Kodeks karny wykonawczy, Bielsko-Biała: OD. NOWA, 2014. – С. 375.
306 Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia, Kodeks karny wykonawczy, Bielsko-Biała: OD. NOWA, 2014. – С. 29, 52–55.
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Як вбачається з наведених положень КПК Республіки Болгарія 
та Республіки Польща, редакції відповідних статей цих кодифікова-
них актів мають істотний недолік – у них не вказано стосовно чого 
покарання вважається явно невідповідним.

Подібного недоліку позбавлена ч. 2 ст. 38918 КПК Російської Феде-
рації, відповідно до якої несправедливим є вирок, яким було призначе-
не покарання, що не відповідає тяжкості злочину, особі засудженого, 
або покарання, яке хоч і не виходить за межі, передбачені відповідною 
статтею Особливої частини Кримінального кодексу Російської Феде-
рації, але за своїм видом чи розміром є явно несправедливим як вна-
слідок надмірної м’якості, так і внаслідок надмірної суворості307.

Утім формулювання даної підстави у КПК Російської Федерації 
також далеке від ідеалу. По-перше, назва підстави – «несправедли-
вість вироку» не відповідає її законодавчому змісту. Несправедливість 
вироку чи іншого судового рішення, як було обґрунтовано вище, охо-
плює усі можливі порушення (як матеріального, так і процесуального 
закону), допущені судом під час кримінального провадження. Тому 
підстава з такою назвою повинна мати комплексний характер, нато-
мість російський законодавець фактично звів її до несправедливості 
призначеного покарання. По-друге, у ч. 2 ст. 38918 КПК Російської 
Федерації фактично передбачено аж п’ять випадків прояву даної під-
стави: 1) невідповідність покарання тяжкості злочину; 2) невідповід-
ність покарання особі засудженого; 3) невідповідність покарання тяж-
кості злочину та особі засудженого; 4) надмірна м’якість покарання; 
5) надмірна суворість покарання. Однак беручи до уваги філософські 
категорії «причина – наслідок», можна стверджувати, що надмірна 
м’якість чи надмірна суворість покарання є нічим іншим як наслід-
ком недотримання судом принципу індивідуалізації покарання, тобто 
неврахування тяжкості злочину, відомостей про особу засудженого, 
обставин, що пом’якшують чи обтяжують покарання, а також інших 
обставин, релевантних при призначенні покарання. Тобто, як надмір-
на м’якість, так і надмірна суворість покарання самі по собі окремими 
видами порушень підстави, вказаної у ч. 2 ст. 38918 КПК Російської 
Федерації, бути не можуть.

Аналогічний підхід щодо розуміння справедливості судового рі-
шення взятий за основу й вітчизняним законодавцем. Щоправда, ре-
дакція ст. 414 КПК України має відмінності від вищенаведених форму-

307 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Омега-Л, 2013. – С. 172.
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лювань аналізованої підстави. Так, невідповідним ступеню тяжкості 
кримінального правопорушення та особі обвинуваченого визнається 
таке покарання, яке хоч і не виходить за межі, встановлені відповід-
ною статтею (частиною статті) закону України про кримінальну від-
повідальність, але за своїм видом чи розміром є явно несправедливим 
через м’якість або через суворість.

За характером порушення, що закладеного у змісті даної підста-
ви, невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості кримі-
нального правопорушення та особі обвинуваченого охоплює випадки 
неправильного застосування норм, що визначають окремі загальні 
правила призначення покарання (error in puniendo; error poena).

Беручи до уваги функції норм у правовому регулюванні, що ле-
жать в основі підстав, можна стверджувати про приналежність невід-
повідності призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального 
правопорушення та особі обвинуваченого до кримінально-правових 
підстав.

Невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості кримі-
нального правопорушення та особі обвинуваченого є умовною (від-
носною) підставою для зміни або скасування судових рішень. Суд 
апеляційної чи касаційної інстанції завжди входить в оцінку того, чи 
виявлені порушення вплинули на правосудність оскарженого рішення.

Аналізована підстава тісно пов’язана з іншими та має місце 
за умови, що обставини кримінального провадження встановлені 
всебічно, повно та неупереджено, висновки суду, викладені у виро-
ку, відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, 
кримінальному правопорушенню дана правильна юридична кваліфі-
кація, покарання призначене в межах санкції відповідної статті Осо-
бливої частини КК України, вимоги кримінального процесуального 
закону дотримані, але незважаючи на те, суд першої інстанції не вра-
хував чи не повністю врахував конкретні обставини кримінального 
провадження, чи неправильно їх оцінив. Тож невідповідність призна-
ченого покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення 
та особі обвинуваченого є самостійним елементом системи підстав 
для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касацій-
ному порядку.

Ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, 
у значенні ст. 414 КПК України, означає з’ясування судом, насам-
перед, питання про те, до злочинів (відповідно до термінології КПК 
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України – кримінальних правопорушень) якої категорії тяжкості від-
носить закон (ст. 12 КК України) вчинене у конкретному випадку зло-
чинне діяння. Беручи до уваги те, що у ст. 12 КК України дається 
лише типова характеристика ступеня тяжкості злочину, що знаходить 
своє відображення в санкції статті, встановленій за злочин даного 
виду, суд при призначенні покарання на основі всебічного, повного 
та неупередженого врахування обставин кримінального провадження 
в їх сукупності визначає тяжкість конкретного кримінального право-
порушення, враховуючи його характер, цінність суспільних відносин, 
на які здійснено посягання, тяжкість наслідків (характер і розмір за-
вданого збитку), спосіб посягання, форму і ступінь вини, мотивацію 
кримінального правопорушення, наявність або відсутність відразу де-
кількох кваліфікуючих ознак тощо308.

Водночас варто звернути увагу на те, що у назві та змісті ст. 414 
КПК України вживається поняття «ступінь тяжкості кримінального 
правопорушення», натомість у ч. 2 ст. 409, п. 3 ч. 1 ст. 438 КПК Укра-
їни мова йде про «тяжкість кримінального правопорушення». Редак-
цію останніх варто привести у відповідність з КК України, який опе-
рує поняттям «ступінь тяжкості» (ст. 12, п. 3 ч. 1 ст. 65).

Під особою обвинуваченого у контексті ст. 414 КПК розуміється 
не обвинувачений як учасник кримінального провадження, а сукуп-
ність фізичних, соціально-демографічних, психологічних, правових, 
морально-етичних та інших ознак індивіда, щодо якого ухвалено об-
винувальний вирок, які існують на момент прийняття такого рішення 
та мають важливе значення для вибору покарання з точки зору мети 
та засад його призначення. Тобто поняття «особа обвинуваченого» 
вживається у тому ж значенні, що й у п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України по-
няття «особа винного».

Із змісту ст. 414 КПК України вбачається, що кримінальний про-
цесуальний закон пов’язує справедливість покарання з його відповід-
ністю лише ступеню тяжкості кримінального правопорушення та осо-
бі обвинуваченого, не згадуючи, всупереч п. 4 ст. 91 КПК України 
та на відміну від ст. 65 КК України, обставин, що пом’якшують та об-
тяжують покарання. Така невідповідність між матеріальним та про-
цесуальним законами, може перешкодити однаковому уявленню про 

308 Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 
С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Концерн «Видавничий Дім “Ін 
Юре”», 2003. – С. 245–246.
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справедливість покарання судами різних інстанцій. Тому дослідника-
ми цілком слушно запропоновано доповнити редакцію аналізованої 
статті посиланням і на обставини, що пом’якшують та обтяжують по-
карання309.

По суті, у ст. 414 КПК України розкрито зміст порушення судом за-
сади індивідуалізації призначеного покарання, що потягло ухвалення 
несправедливого вироку в частині призначеного покарання. Індивіду-
алізація покарання є важливим законодавчим положенням, що ґрун-
тується на персоніфікації кримінальної відповідальності: покарання 
повинно бути завжди таким же індивідуальним, якою індивідуальною 
є вина обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

У положенні ст. 414 КПК України про те, що покарання не ви-
ходить за «межі, встановлені відповідною статтею (частиною статті) 
закону України про кримінальну відповідальність» йдеться про межі 
санкції відповідної статті (частини статті) Особливої частини КК Укра-
їни. Верхня межа покарання, встановленого за окремий злочин (кримі-
нальне правопорушення), не може бути перевищена за жодних обста-
вин, а нижче мінімального розміру, встановленого санкцією, покарання 
може бути призначене тільки у випадках передбачених КК України.

Порушення, про які йдеться у ст. 414 КПК України, можуть по-
лягати у помилковому виборі виду покарання (і основного, і додатко-
вого), неправильному визначенні його розміру (строку, суми), а також 
у хибному призначенні як виду, так і розміру покарання.

Відповідно до ст. 414 КПК України невідповідним ступеню тяж-
кості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого є явно 
несправедливе за своїм розміром чи видом покарання через м’якість 
або через суворість.

Санкція закону України про кримінальну відповідальність є 
важливою передумовою призначення покарання у певних межах, 
як за видом, так і за розміром відповідного виду, коли вид покарання 
має і кількісний зміст (для прикладу, позбавлення волі, штраф).

Запровадивши термін «явно несправедливе покарання», законо-
давець мав на увазі не будь-яку можливу відмінність в оцінці виду 
та розміру покарання, а відмінність у такій оцінці принципового ха-
рактеру. Дане положення вказує на істотну диспропорцію, неадекват-
ність між визначеним судом хоча й у межах відповідної санкції статті 

309 Ласточкина Р.Н., Москвитина Т. А. Основания к отмене или изменению приговора: Текст 
лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1987. – С. 33.



194

ГЛАВА 4. Система підстав для зміни або скасування судових рішень...  

(частини статті) Особливої частини КК України видом та розміром 
покаранням та тим видом і розміром покарання, яке мало б бути при-
значене, враховуючи обставини, які підлягають доказуванню, зокрема 
ті, що повинні братися до уваги при призначенні покарання.

Аналізоване положення також означає, що вирок підлягає скасу-
ванню або зміні тоді, коли надмірна м’якість або надмірна суворість 
виявиться очевидною з точки зору суду апеляційної чи касаційної ін-
станції. Якщо ж позиції апеляційного, касаційного суду та суду пер-
шої інстанції у питанні виду та розміру покарання (як основного, так 
і додаткового) матимуть незначні розходження, то Р. М. Ласточкіна об-
ґрунтовано зауважує, що перевагу слід надати рішенню останнього310. 
У зв’язку з цим, варто погодитися з П. Ф. Пашкевичем, який зазна-
чав, що при розгляді справ судом вищого рівня у питанні про призна-
чення покарання повинно бути значно більше довіри до суду першої 
інстанції, що розглядає справу за найсприятливіших умов для ухва-
лення справедливого судового рішення. Йому краще видно, яке пока-
рання є найсправедливішим та нпйдоцільнішим. З цим необхідно ра-
хуватися311. Раніше така позиція була обґрунтована й Е. Ф. Куцовою312.

Правильний вибір виду та розміру покарання становить склад-
ність навіть у межах санкції статті (частини статті) Особливої частини 
КК України. Проблематичність кваліфікації порушення, визначеного 
у ст. 414 КПК України, полягає в тому, що поряд з імперативно вста-
новленими законом критеріями призначення справедливого покаран-
ня (межами санкції статті Особливої частини КК України, тяжкістю 
кримінального правопорушення, особою обвинуваченого, обставина-
ми, що пом’якшують та обтяжують покарання), учасники криміналь-
ного провадження, суди вищої інстанції дають оцінку рішенню суду 
нижчого рівня, ухваленого в межах його дискреційних повноважень. 
КК України надав судам можливість доволі гнучко підходити до ви-
рішення питання про вид та розмір покарання, на власний угляд ви-
значаючи наявність та характер обставин, що мають враховуватися 
при призначенні покарання. Інакше кажучи, суб’єктивний момент 
при призначенні покарання неминучий. Тому здійснюючи перевірку 

310 Ласточкина Р.Н., Москвитина Т. А. Основания к отмене или изменению приговора: Текст 
лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1987. – С. 35.

311 Пашкевич П. Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства / 
П. Ф. Пашкевич. – М.: Юрид. лит., 1984. – С. 155–156.

312 Куцова Э. Ф. Советская кассация как гарантия законности в правосудии / Э. Ф. Куцова. – 
М.: Госюриздат, 1957. – С. 143.
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вироку під кутом зору даної підстави, суд апеляційної чи касаційної 
інстанції повинен оцінити доцільність застосування того чи іншого 
виду та розміру покарання з точки зору досягнення його мети.

Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжко-
сті кримінального правопорушення та особі обвинуваченого як са-
мостійна підстава має місце у випадку: неправильної оцінки судом 
ступеня тяжкості кримінального правопорушення, обставин, що 
пом’якшують або обтяжують покарання, а також обставин, що харак-
теризують особу обвинуваченого; встановлення нових обставин, які 
з’явилися після ухвалення вироку, через які призначене покарання є 
надто м’яким або надто суворим (наприклад, тяжке захворювання об-
винуваченого; смерть його дружини або чоловіка, внаслідок чого за-
лишились без догляду неповнолітні діти).

Тому, коли суд не врахував та у вироку не зіслався на обставини, що 
позитивно характеризують особу обвинуваченого, пом’якшують його 
покарання; призначив додаткове покарання, коли санкція статті мож-
ливість його застосування закріплює як альтернативу; призначив 
позбавлення волі на певний строк за вчинення кримінального пра-
вопорушення, що не становить великої суспільної небезпеки, якщо 
обвинувачений може виправитися без ізоляції від суспільства – мають 
місце порушення закону, що свідчать про несправедливість призна-
ченого покарання.

Водночас невідповідність призначеного судом покарання ступе-
ню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинувачено-
го може бути наслідком інших підстав: неповноти судового розгляду 
(для прикладу, коли суд не з’ясував усіх даних про особу обвинуваче-
ного, що враховуються при визначенні виду та розміру покарання); 
невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінально-
го провадження (зокрема, коли при призначенні покарання суд вихо-
див з обставин, які не підтверджуються дослідженими під час судово-
го розгляду доказами, або коли суд при призначенні покарання не взяв 
до уваги обставини, які могли істотно вплинути на вид та розмір по-
карання); істотного порушення вимог кримінального процесуального 
закону (наприклад, порушення правил про недопустимість погіршен-
ня становища обвинуваченого, засудженого); неправильної кваліфі-
кації кримінального правопорушення (зокрема, помилковий вибір 
статті (частини статті) Особливої частини КК України, яка передба-
чає кримінальну відповідальність за вчинене діяння); неправильного 
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застосування вимог Загальної частини КК України в частині призна-
чення покарання. Однак у таких випадках порушення кваліфікується 
не за ст. 414 КПК України, як це помилково стверджують деякі до-
слідники313, а за ст.ст. 410, 411, 412 та 413 КПК України відповідно.

У практичній діяльності викликає труднощі питання розмежуван-
ня неправильного застосування закону України про кримінальну від-
повідальність та невідповідності призначеного покарання ступеню 
тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Б. М. Тавровський вважав призначення судом несправедливого 
покарання видом неправильного застосування закону України про 
кримінальну відповідальність, його санкції. Такої ж думки дотриму-
вались й Б. І. Басков, В. М. Галкін, А. Л. Рівлін та О. П. Тьомушкін. 
Однак, враховуючи гносеологічні, логічні та юридичні особливості 
невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості кримі-
нального правопорушення та особі обвинуваченого, дана підстава ви-
ділена як самостійна314.

Відповідно, співвідношення положень, закріплених у ст.ст. 413, 
414 КПК України, має характер конкуренції загальної та спеціаль-
ної норми, і застосуванню в конкретному випадку підлягає спеціаль-
на норма (ст. 414 КПК України)315. Вищевикладену позицію поділяє 
і Р. М. Ласточкіна316.

Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжко-
сті кримінального правопорушення та особі обвинуваченого (ст. 414 
КПК України) має місце тоді, коли покарання призначене в межах 
санкції кримінально-правової норми, але допущені помилки в оцін-
ці та врахуванні ступеня тяжкості кримінального правопорушення, 
особи винного, обставин, що пом’якшують чи обтяжують покарання, 

313 Куйбіда Р. О. Провадження в суді апеляційної інстанції // Науково-практичний коментар 
до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / За ред. О. А. Банчу-
ка, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013. – С. 742.

314 Ривлин А. Л. Пересмотр приговоров в СССР / А. Л. Ривлин. – М.: Госюриздат, 1958. – 
С. 177; Басков В. И., Темушкин О. П. Прокурор в суде второй инстанции по уголовным делам / 
В. И. Басков, О. П. Темушкин; под общ. ред. П. И. Кудрявцева. – М.: Юрид. лит., 1972. – С. 87; 
Галкин В. М. Уголовно-правовые основания отмены (изменения) процессуальных решений / 
В. М. Галкин // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды. ВНИИСЗ. 
Т. 12. – М., 1978. – С. 159. 

315 Тавровский Б. М. Конкуренция уголовно-процессуальных норм при рассмотрении дел 
в кассационной инстанции / Б. М. Тавровский // Правоведение. – 1979. – № 5. – С. 76–80.

316 Ласточкина Р.Н., Москвитина Т. А. Основания к отмене или изменению приговора: Текст 
лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1987. – С. 36–37.
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тобто порушені відносно визначені правила призначення покарання 
(наприклад, призначення несправедливого покарання в межах санк-
ції статті Особливої частини КК України). Натомість неправильне 
застосування закону України про кримінальну відповідальність (ст. 
413 КПК України) охоплює випадки недотримання абсолютно визна-
чених правил призначення покарання, застосування яких не обумов-
лене особливостями кримінального правопорушення та особи винно-
го (наприклад, порушення правил складання покарань за сукупністю 
злочинів; правил про мінімальний та максимальний розмір покарання 
певного виду)317.

У подібний спосіб польські дослідники проводять розмежуван-
ня між порушенням приписів матеріального права (п.1 art. 438 КПК 
Республіки Польща) та явної невідповідності покарання або непра-
вильного застосування чи незастосування заходів безпеки або інших 
заходів (п.4 art. 438 КПК Республіки Польща). Якщо покарання було 
призначене вище або нижче встановлених меж, мало місце незасто-
сування обов’язкових заходів безпеки чи інших заходів – в наявності 
порушення приписів матеріального права; коли ж вид та розмір пока-
рання, заходу безпеки або іншого заходу відданий на угляд суду (вста-
новлений факультативно), це може свідчити про явну невідповідність 
покарання або неправильне застосування чи незастосування заходів 
безпеки або інших заходів318.

Наведену аргументацію варто доповнити тим, що неправильне за-
стосування закону України про кримінальну відповідальність (ст. 413 
КПК України) охоплює порушення як загальних, так і спеціальних 
правил призначення покарання, крім тих, що передбачені у ст. 414 
КПК України. Натомість невідповідність призначеного покарання 
ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвину-
ваченого (ст. 414 КПК України) стосується порушень лише окремих 
загальних правил призначення покарання – призначення покаран-

317 Благов Е. В. Неправильное применение уголовного закона как основание к отмене или 
изменению приговора: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. юрид. наук: спец. 
12.00.09 «Уголовный процесс; Судоустройство; Прокурорский надзор; Криминалистика» / 
Е. В. Благов. – Казань, 1985. – С. 11; Ласточкина Р. Н., Москвитина Т. А. Основания к отмене или 
изменению приговора: Текст лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярославль: Яросл. 
гос. ун-т, 1987. – С. 36–37.

318 Jacek Izydorczyk. Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej / 
Izydorczyk Jacek. – Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódźkiego, 2010. – С. 251; Dariusz Świecki. 
Apelacja w postępowaniu karnym / Świecki Dariusz. – Warszawa: Lexis Nexis, 2011. – С. 158.
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ня у межах відповідної санкції статті Особливої частини КК Укра-
їни; врахування ступеня тяжкості вчиненого кримінального право-
порушення; врахування особи винуватого; врахування обставин, що 
пом’якшують чи обтяжують покарання. Порушення інших загальних 
правил призначення покарання – врахування положень Загальної час-
тини КК України; пріоритет менш суворого виду покарання з числа 
передбачених законом за вчинене кримінальне правопорушення; ура-
хування впливу призначеного покарання на виправлення винуватого 
та запобігання вчинення ним нових кримінальних правопорушень по-
винно кваліфікуватися як неправильне застосування закону України 
про кримінальну відповідальність (ст. 413 КПК України).

У зв’язку з цим, не видається аргументованою думка Р. М. Ласточ-
кіної, що помилкове рішення суду про звільнення від відбування по-
карання з випробуванням, призначення більш м’якого покарання, ніж 
це передбачено відповідною статтею Особливої частини КК України 
за вчинене кримінальне правопорушення, а також призначення більш 
суворого покарання, ніж передбачене відповідними статтями Осо-
бливої частини КК України за сукупністю злочинів та за сукупністю 
вироків повинно кваліфікуватись як невідповідність призначеного 
судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення 
та особі обвинуваченого (ст. 414 КПК України)319, а не як неправильне 
застосування закону України про кримінальну відповідальність (ст. 
413 КПК України).

Так само навряд чи можна погодитись з позицією В. В. Бородінова 
та О. М. Палієвої про те, що надмірно м’яким або надмірно суворим 
є вирок, якщо суд неправильно призначив розмір покарання за сукуп-
ністю злочинів, неправильно застосував статтю про призначення пока-
рання нижче нижчої межі, а також статтю про незакінчений злочин320.

По-перше, неправильне призначення розміру покарання за су-
купністю злочинів та неправильне застосування статті про незакін-
чений злочин належать до порушень положень Загальної частини 
КК України, що охоплюються неправильним застосуванням закону 

319 Ласточкина Р.Н., Москвитина Т. А. Основания к отмене или изменению приговора: Текст 
лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Москвитина. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1987. – С. 33–34. 

320 Бородинов В. В. Порядок и основания отмены и изменения приговоров суда первой и апел-
ляционной инстанций в российском уголовном процессе: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Владимир Владимирович Бородинов. – Краснодар, 2003. – С. 78; Палиева О. Н. Апелляционное 
производство в уголовном процессе России: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Оксана Нико-
лаевна Палиева. – Москва, 2005. – С. 186.
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України про кримінальну відповідальність (ст. 413 КПК України). По-
друге, ст. 414 КПК України охоплює порушення загальних, а не спеці-
альних правил призначення покарання. Призначення ж більш м’якого 
покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КПК України) у науці 
кримінального права вважається винятком із загальних правил при-
значення покарань321.

Зміна чи скасування судового рішення за аналізованою підставою 
здійснюється з урахуванням правил про недопустимість погіршен-
ня становища обвинуваченого (засудженого). Суд апеляційної та ка-
саційної інстанції вдається до зміни вироку з метою пом’якшення 
призначеного покарання (п.1 ч. 1 ст. 408 КПК України). Натомість 
скасування вироку для застосування більш суворого покарання мож-
ливе лише у разі подання з цієї підстави апеляційної (касаційної) 
скарги прокурором, потерпілим чи його представником (ч.1 ст. 421, 
ч. 2 ст. 437 КПК України). У цьому разі суд апеляційної інстанції ухва-
лює свій вирок (п.2 ч. 1 ст. 420 КПК України), а касаційна інстанція – 
своєю ухвалою призначає новий розгляд у суді першої чи апеляційної 
інстанції (п.2 ст. 436 КПК України).

Для прикладу, вироком Амур-Нижньодніпровського районного 
суду м. Дніпропетровська від 16 травня 2013 р. ОСОБА_1 визнаний 
винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України, 
за яким йому призначено покарання у виді семи років позбавлення 
волі. В апеляційній скарзі прокурор, який брав участь у розгляді спра-
ви судом першої інстанції, просив вирок суду скасувати в частині при-
значеного покарання у зв’язку з невідповідністю призначеного пока-
рання тяжкості злочину та постановити свій вирок, яким призначити 
покарання за ч. 2 ст. 187 КК України у виді дев’яти років позбавленні 
волі з конфіскацією майна. Обґрунтував це тим, що суд при призна-
ченні покарання не врахував те, що був скоєний розбійний напад з по-
грозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров’я 
ОСОБА_2 та її грудної дитини, що свідчить про особливу суспільну 
небезпечність ОСОБА_1. Крім того, обвинувачений, маючи не пога-
шені і не зняті судимості повторно вчинив злочин проти власності – 
розбійний напад.

Суд першої інстанції, визнаючи ОСОБА_1 винним у скоєнні 
злочину, який відноситься до категорії тяжких та призначаючи 

321 Степашин В. М. Специальные правила назначения наказания: монография / В. М. Степа-
шин. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2011. – С. 15–17. 
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останньому покарання у виді мінімального строку позбавлення 
волі не врахував повною мірою вимоги ст.ст. 50, 52 та 65 КК Укра-
їни. Так, призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_1 суд 
першої інстанції хоч і навів у вироку такі дані про особу обвину-
ваченого, як ті, що останній скоїв злочин, який відноситься до ка-
тегорії тяжких, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не пере-
буває, не має постійного місця проживання, а також обставини, що 
пом’якшують покарання обвинуваченого – повне визнання ним 
своєї вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, 
однак не достатньо їх врахував, як не взяв до уваги і того, що обви-
нувачений ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення на третій 
день після звільнення з місць позбавлення волі, з погрозою засто-
сування насильства небезпечного для життя та здоров’я потерпілої 
ОСОБА_2 та її грудної дитини, призначивши покарання обвину-
ваченому, не врахувавши вимоги ст. 52 КК України, яке за своїм 
розміром не є необхідним та достатнім для виправлення ОСОБА_1 
та попередження скоєння ним нових злочинів і є явно несправед-
ливим через м’якість, внаслідок чого колегія суддів вважає, що до-
води прокурора про м’якість призначеного ОСОБА_1 покарання 
заслуговують на увагу.

Тому, виходячи з наведеного вище, з урахуванням вимог 
ч. 2 ст. 409, ст. 413, ст. 414 КПК України, п. 1 ч. 1 ст. 420 КПК Укра-
їни, колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного 
суду Дніпропетровської області дійшла висновку, що апеляція про-
курора підлягає частковому задоволенню, а вирок Амур-Нижньодні-
провського районного суду м. Дніпропетровська від 16 травня 2013 р. 
щодо ОСОБА_1 у частині призначення покарання підлягає скасуван-
ню, з ухвалення судом апеляційної інстанції нового вироку, з призна-
ченням обвинуваченому ОСОБА_1 покарання за скоєння криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України хоча й 
і у виді позбавлення волі, але не в межах її мінімальної санкції, з при-
значенням додаткового покарання у виді конфіскації всього майна, що 
належить обвинуваченому ОСОБА_1, оскільки саме таке покарання, 
на думку колегії суддів, в тому числі з урахуванням вимог ч. 2 ст. 439 
КПК України, буде справедливим, необхідним та достатнім для ви-
правлення обвинуваченого та попередження скоєння ним нових зло-
чинів. Тож ОСОБА_1 призначено покарання за ч. 2 ст. 187 КК України 
у виді восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього, належ-
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ного ОСОБА_1 майна, з відбуванням покарання в кримінально-вико-
навчій установі322.

Деякі російські дослідники вважають, що за даною підставою не-
можливо скасувати чи змінити вирок, якщо суд обрав, на думку вищої 
судової інстанції, не той вид покарання, але в межах видів покарань, 
передбачених статтею Особливої частини КК323.

З такою позицією важко погодитись. По-перше, санкція статті 
Особливої частини КК України не завжди містить увесь спектр по-
карань, які вправі суд застосувати до обвинуваченого. Так, для при-
кладу, згідно ч. 1 ст. 62 КК України суд може призначити покарання 
у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців 
навіть тоді, коли воно не передбачене санкцією статті, якщо врахову-
ючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе 
замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням 
у дисциплінарному батальйоні на той самий строк. По-друге, суд 
може призначити і додаткове покарання, не передбачене санкцією 
статті Особливої частини КК України (наприклад, позбавлення вій-
ськового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного кла-
су, конфіскація майна). У наведених випадках має місце невідповід-
ність меж призначеного покарання з межами санкції статті Особливої 
частини КК України. Тому покарання може не відповідати ступеню 
тяжкості кримінального правопорушення, особі обвинуваченого, об-
ставинам, що обтяжують і пом’якшують покарання, і у випадках, коли 
санкція статті Особливої частини КК України передбачає різні види 
покарання, а суд застосував до обвинуваченого той його вид, який, 
виходячи з обставин кримінального провадження, є явно м’яким або 
явно суворим.

Водночас, у ст. 414 КПК України відображений лише один з аспек-
тів несправедливості судового рішення – несправедливість призначе-
ного покарання, а не інших заходів кримінально-правового характеру. 

322 Вирок Апеляційного суду Дніпропетровської області від 8 квітня 2014 р. Провадження 
№ 11-кп/774/563/14. Справа № 199/4754/13-к. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/38107952

323 Бородинов В. В. Порядок и основания отмены и изменения приговоров суда первой и апел-
ляционной инстанций в российском уголовном процессе: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Владимир Владимирович Бородинов. – Краснодар, 2003. – С. 67–69; Палиева О. Н. Апелляци-
онное производство в уголовном процессе России: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Оксана 
Николаевна Палиева. – Москва, 2005. – С. 180, 185; Волощенко А. В. Основания отмены или из-
менения судебных решений по уголовным делам в порядке надзора: дисс. … канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Алексей Викторович Волощенко. – Саранск, 2008. – С. 207.
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Положення ст. 414 КПК України стосуються тільки несправедливості 
вироку, однак явно несправедливими можуть бути й ухвали про засто-
сування примусових заходів медичного та виховного характеру.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 94 КК України при обранні конкретного 
виду примусового заходу медичного характеру суд повинен врахувати 
характер та тяжкість захворювання, тяжкість вчиненого діяння, а та-
кож ступінь небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб.

Так само, згідно ст. 105 КК України при вирішенні питання про за-
стосування до неповнолітнього примусових заходів виховного харак-
теру суд, окрім наявності таких кримінально-правових умов, як вчи-
нення вперше злочину невеликої або середньої тяжкості, можливість 
виправлення без застосування покарання, повинен також з’ясувати 
наявність щирого каяття, бездоганної поведінки неповнолітнього. Ви-
рішення питання про ступінь суспільної небезпеки неповнолітнього 
та можливість його виправлення шляхом застосування примусових 
заходів виховного характеру залежить від цілого ряду обставин, що 
стосуються особи неповнолітнього та вчиненого ним діяння – оцінка 
важливості об’єкта посягання, роль неповнолітнього у вчиненні сус-
пільно небезпечного діяння, ступінь завершеності діяння, розмір шко-
ди, заподіяний саме неповнолітнім, позитивна поведінка неповноліт-
нього до вчинення ним діяння, відсутність судимості, відшкодування 
завданої шкоди, з’явлення зі зізнанням, активне сприяння розкриттю 
кримінального правопорушення, вчинення кримінального правопо-
рушення внаслідок несприятливих обставин, відсутність глибоких 
дефектів правосвідомості, позитивна характеристика педагогами, 
відсутність алкогольної, наркотичної або токсичної залежності, збе-
реження над ним контролю батьків або осіб, які їх замінюють, і т. п.324

Неврахування або неповне врахування вищеназваних обставин 
при ухваленні рішення про застосування конкретних видів примусо-
вих заходів медичного або виховного характеру також дає підстави 
стверджувати про явну несправедливість судового рішення. Даний 
висновок підтверджується й повноваженням суду апеляційної інстан-
ції змінити ухвалу про застосування примусових заходів медичного 
або виховного характеру у разі пом’якшення їх виду (п.2 ч. 2 ст. 410 
КПК України) або ухвалити рішення про застосування більш суворо-

324 Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. 3-е 
изд., перераб. и доп. / А. В. Наумов. – М.: Юрид. лит., 2004. – С. 443–444; Уголовное право. Общая 
часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – С. 684.
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го виду примусових заходів медичного чи виховного характеру (п.2 
ч. 3 ст. 420 КПК України).

Окрему групу заходів кримінально-правового характеру склада-
ють ті, що застосовуються до юридичних осіб – штраф, конфіскація 
майна або ліквідація. Виходячи з положень ст. 9610 КК України, при 
їх застосуванні суд також повинен враховувати принцип індивідуалі-
зації, зокрема ступінь тяжкості вчиненого її уповноваженою особою 
злочину, ступінь здійснення злочинного наміру, розмір завданої шко-
ди, характер та розмір неправомірної винагороди, яка отримана або 
могла бути отримана юридичною особою, вжиті юридичною особою 
заходи для запобігання злочину. Звідси, якщо суд при застосуванні 
заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб не взяв 
до уваги вказані обставини чи зважив лише на окремі з них, даний 
факт так само може розцінюватись як ознака явно несправедливого 
судового рішення.

В аспекті аналізованої підстави під кутом зору справедливості 
варто розглядати не тільки рішення про застосування заходів кримі-
нально-правового впливу, але й ухвали слідчого судді, суду про за-
стосування заходів забезпечення кримінального провадження, інших 
заходів кримінального процесуального примусу, пов’язаних з обме-
женням свободи особи (для прикладу, про застосування запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою, про продовження строку три-
мання під вартою, про застосування запобіжного заходу у вигляді до-
машнього арешту, про продовження строку домашнього арешту, про 
поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей; про продо-
вження строку тримання особи в приймальнику-розподільнику для 
дітей, про направлення особи до медичного закладу для проведення 
психіатричної експертизи, про застосування тимчасового арешту; про 
застосування екстрадиційного арешту). Річ у тім, що ухвала про за-
стосування заходів кримінального процесуального примусу може 
бути явно несправедливою внаслідок надмірності або недостатнос-
ті впливу на особу у зв’язку з невідповідністю цих заходів ступеню 
тяжкості кримінального правопорушення (суспільно небезпечного 
діяння), у вчиненні якого вона підозрюється, її віку, стану здоров’я, 
сімейному, майновому стану та іншим обставинам, що враховуються 
при прийнятті рішення про їх застосування.

Такий висновок підтверджується й даними судової практики. Од-
нак ухвали слідчих суддів у таких випадках скасовуються у зв’язку 
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з істотним порушенням вимог кримінального процесуального зако-
ну, що не відповідає принципу точності кримінальної процесуальної 
кваліфікації.

Так, ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду криміналь-
них справ Апеляційного суду м. Києва від 28 серпня 2014 р. було ска-
совано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва 
від 13 серпня 2014 р., якою задоволено клопотання прокурора відді-
лу прокуратури м. Києва та продовжено строк тримання під вартою 
до 12 вересня 2014 р. щодо ОСОБА_1.

Слідчий суддя продовжив строк тримання ОСОБА_1 під вартою, 
незважаючи на те, що у клопотанні прокурор не навів обґрунтування 
того, що ризики, які існували на момент затримання підозрюваного, 
не зменшилися та існують на даний час, а послався виключно на пер-
вісні підстави взяття ОСОБА_1 під варту. Як слідчий суддя в ухвалі, 
так і прокурор у клопотанні, вказуючи, що запобігти наявним у справі 
ризикам може лише найсуворіший запобіжний захід, не проаналізу-
вали свої висновки в контексті кримінального провадження та у спів-
ставленні з даними про особу підозрюваного, а також не послалися 
на жодний доказ, який би підтверджував вказані твердження.

Не взяв до уваги слідчий суддя і те, що на момент заявлення клопо-
тання про продовження строків тримання ОСОБА_1 під вартою, про-
типравні дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування були пере-
кваліфіковані за нормами КК України на менш тяжкі злочини; те, що 
підозрюваний не заперечує обґрунтованість підозри у вчиненні ним 
злочину, сприяє слідству та, що на момент звернення з клопотанням 
про продовження строків тримання під вартою, слідством виконано всі 
слідчі дії пов’язані зі встановленням обставин вчинення злочинів. За-
значені обставини в своїй сукупності свідчать про суттєве зменшення 
ризиків на сьогоднішній день. Належним чином не оцінив слідчий суд-
дя даних про особу підозрюваного, які жодним чином не характеризу-
ють його з негативної сторони, а навпаки, також свідчать на користь 
зменшення ризиків неналежної процесуальної поведінки. Підозрю-
ваний раніше до кримінальної відповідальності не притягався, нега-
тивної репутації немає, проживав у сім’ї без батька, є єдиним членом 
сім’ї, який працює та має на утриманні матір-інваліда.

Таким чином, наведені дані свідчать про те, що ухвала слідчого 
судді про продовження строку тримання ОСОБА_1 під вартою не має 
належного обґрунтування доцільності продовження строків триман-
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ня під вартою в контексті обставин зазначеної кримінальної справи, 
як цього вимагає національне та міжнародне законодавство.

Адекватним та ефективним механізмом у цій справі визнано запо-
біжний захід у вигляді домашнього арешту. Враховуючи те, що під-
озрюваний має на утриманні матір-інваліда, на думку колегії суддів, 
домашній арешт встановлено на певний період доби, з метою надання 
можливості підозрюваному працювати і утримувати сім’ю. У зв’язку 
з цим, апеляційна інстанція постановила нову ухвалу про застосуван-
ня щодо ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту 
на певний період доби325.

З огляду на вищевикладене, доцільно змінити назву ст. 414 КПК 
України, назвавши її «Несправедливість застосування заходів кримі-
нально-правового характеру та заходів кримінального процесуально-
го примусу», та розширити її зміст, вказавши, що:

«1. Несправедливим є вирок, яким було призначене покарання, 
яке хоч і не виходить за межі, встановлені санкцією відповідної статті 
(частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України, 
але за своїм видом чи розміром є явно несправедливим як внаслідок 
м’якості, так і суворості у зв’язку з невідповідністю ступеню тяжкості 
кримінального правопорушення, особі обвинуваченого, обставинам, 
які пом’якшують або обтяжують покарання.

2. Несправедливою є ухвала про застосування примусових за-
ходів виховного характеру, якою було призначено примусовий захід 
виховного характеру, який хоч і застосований на підставі положень 
Загальної частини Кримінального кодексу України, але за своїм ви-
дом, тривалістю, характером встановлених заборон, обмежень, по-
кладених на неповнолітнього певних обов’язків і визначених строків 
їх виконання, є явно несправедливим як внаслідок м’якості, так і су-
ворості у зв’язку з невідповідністю ступеню тяжкості вчиненого ді-
яння та особі неповнолітнього.

3. Несправедливою є ухвала про застосування примусового за-
ходу медичного характеру, якою було призначено примусовий захід 
медичного характеру, який хоч і застосований на підставі вимог За-
гальної частини Кримінального кодексу України, але за своїм видом є 
явно несправедливим як внаслідок м’якості, так і суворості у зв’язку 
з невідповідністю характеру і тяжкості захворювання, ступеню тяж-

325 Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 28 серпня 2014 р. Справа № 11-сс/796/1567/2014. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40360800
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кості вчиненого діяння та ступеню небезпечності особи для себе або 
інших осіб.

4. Несправедливим є вирок, яким було визначено захід криміналь-
но-правового характеру до юридичної особи, який хоч і застосований 
на підставі вимог Загальної частини Кримінального кодексу України, 
але за своїм видом є явно несправедливим як внаслідок м’якості, так 
і суворості у зв’язку з невідповідністю ступеню тяжкості вчиненого 
її уповноваженою особою злочину, ступеню здійснення злочинного 
наміру, розміру завданої шкоди, характеру та розміру неправомірної 
винагороди, яка отримана або могла бути отримана юридичною осо-
бою, вжитих юридичною особою заходів для запобігання злочину.

5. Несправедливою є ухвала слідчого судді, суду про застосуван-
ня заходу забезпечення кримінального провадження, іншого заходу 
кримінального процесуального примусу, пов’язаних з обмеженням 
свободи особи, у якій прийнято рішення про застосування такого за-
ходу, хоч і за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, але який 
за своїм змістом є явно несправедливим внаслідок надмірності або 
недостатності впливу на особу у зв’язку з невідповідністю ступеню 
тяжкості кримінального правопорушення (суспільно небезпечного 
діяння), у вчиненні якого вона підозрюється, її віку, стану здоров’я, 
сімейному, майновому стану та іншим обставинам, що враховуються 
при прийнятті рішення про його застосування».
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Для того, щоб констатувати правосудність чи неправосудність 
судового рішення, вища судова інстанція повинна керуватися 

певним мірилом, використовуючи яке можливо провести всеохоплю-
ючу та глибоку оцінку як судової діяльності, так і її результатів. Та-
ким мірилом є підстави для оскарження й перевірки судового рішення 
в апеляційному та касаційному порядку.

Підстави для оскарження й перевірки судових рішень в апеляцій-
ному та касаційному порядку – це система передбачених у криміналь-
ному процесуальному законі обставин, які свідчать про порушення, 
допущені під час кримінального провадження слідчим суддею, судом, 
та полягають у недотриманні кримінального процесуального закону 
та помилковому застосуванні або незастосуванні закону України про 
кримінальну відповідальність, тягнуть чи можуть потягти ухвалення 
незаконного, необґрунтованого та несправедливого судового рішен-
ня, а також обставини, що виникли та були виявлені після ухвалення 
судового рішення, але до розгляду кримінального провадження ви-
щою судовою інстанцією, і не свідчать про недоліки попереднього 
кримінального провадження.

Апеляційні та касаційні підстави перебувають у діалектичному 
взаємозв’язку з внутрішніми властивостями судового рішення. Сис-
тема апеляційних та касаційних підстав обумовлена законністю, об-
ґрунтованістю та справедливістю судових рішень.

Особливістю системи підстав для скасування чи зміни судових рі-
шень в апеляційному та касаційному порядку є наведення їх переліку 
у логічній послідовності. Не випадково першими у цьому переліку за-
кріплені фактичні процесуальні підстави, що відображають порушен-
ня, пов’язані із збиранням, дослідженням (неповнота судового роз-
гляду) та оцінкою (невідповідність висновків суду першої інстанції 
фактичним обставинам кримінального провадження) доказів, потім 
зафіксована формальна процесуальна підстава, що охоплює інші по-
рушення під час процесу доказування, та усі випадки недотримання 
процесуальної форми, не пов’язані з таким різновидом кримінальної 
процесуальної діяльності (істотне порушення вимог кримінального 
процесуального закону), а насамкінець зазначені підстави, пов’язані 
з помилковим застосуванням положень кримінального законодавства 
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України (неправильне застосування закону України про кримінальну 
відповідальність, невідповідність призначеного покарання ступеню 
тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого). 
Таке розташування підстав визначає й відповідний алгоритм дій апе-
ляційної та касаційної інстанцій щодо перевірки законності, обґрун-
тованості та справедливості судових рішень.

Необхідність чіткої диференціації підстав для перегляду судових 
рішень, точного їх розмежування важлива як для того, щоб мати чітке 
уявлення про те, за якими підставами допускається зміна і скасування 
судового рішення, а за якими – тільки його скасування, так і для того, 
щоб сама зміна чи скасування судового рішення проводились саме 
за тією підставою, яка передбачає даний вид виявленого порушен-
ня. Це означає наявність такого етапу правозастосовної діяльності 
як кримінальна процесуальна кваліфікація. Під цим поняттям розу-
міється встановлення та юридичне закріплення відповідності ознак 
вчиненої дії, бездіяльності або прийнятого рішення ознакам складу 
кримінального процесуального правопорушення, передбаченого нор-
мою права.

На підставі критичної оцінки законодавчої регламентації підстав 
для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касацій-
ному порядку, аналізу матеріалів судової практики, з урахуванням 
теоретичних положень, обґрунтованих у монографії, пропонуємо ви-
класти ст.ст. 410–414 КПК України у такій редакції:

«Стаття 410. Однобічність і неповнота судового розгляду
1. Однобічним і неповним є судовий розгляд, під час якого вна-

слідок не залучення належних, допустимих, достовірних та достатніх 
доказів залишились недослідженими обставини, з’ясування яких має 
або може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтова-
ного та справедливого судового рішення.

2. Судовий розгляд у будь-якому разі визнається однобічним і не-
повним, якщо не були з’ясовані або були поверхнево з’ясовані об-
ставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Стаття 411. Невідповідність висновків суду дослідженим до-
казам

1. Висновки суду, викладені у судовому рішенні, вважається таки-
ми, що не відповідають дослідженим доказам, якщо:

1) висновки суду не підтверджуються доказами, дослідженими під 
час судового розгляду;
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2) суд не взяв до уваги докази, які могли істотно вплинути на його 
висновки;

3) за наявності суперечливих доказів, які мають істотне значення 
для висновків суду, у судовому рішенні не зазначено, чому суд взяв 
до уваги одні докази і відкинув інші;

4) висновки суду містять істотні суперечності.
2. Судове рішення підлягає скасуванню чи зміні із зазначених об-

ставин лише тоді, коли невідповідність висновків суду дослідженим 
доказам вплинула чи могла вплинути на вирішення питання про вину-
ватість або невинуватість обвинуваченого, на правильність застосу-
вання закону України про кримінальну відповідальність, на визначен-
ня міри покарання, застосування примусових заходів медичного чи 
виховного характеру, а також на вирішення інших питань при ухва-
ленні судом рішення.

Стаття 412. Істотні порушення порядку кримінального про-
вадження

1. Істотними порушеннями порядку кримінального провадження є 
невиконання або дія всупереч приписам кримінального процесуально-
го законодавства України, які закріплюють гарантії прав, свобод та за-
конних інтересів учасників кримінального провадження, встановлюють 
підстави, умови, послідовність та строки проведення процесуальних 
дій, їх фіксацію, а також недотримання положень кримінального про-
цесуального законодавства України, що визначають підстави, режим 
прийняття, оформлення, проголошення та звернення до виконання про-
цесуальних рішень, якщо такі діяння перешкодили чи могли перешко-
дити ухвалити законне, обґрунтоване та справедливе судове рішення.

2. Судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо:
1) за наявності обов’язкових для суду підстав для закриття кри-

мінального провадження та провадження щодо юридичної 
особи його не було закрито;

2) судове рішення ухвалено незаконним складом суду;
3) порушено правила підсудності;
4) порушено таємницю наради суддів;
5) судове рішення не підписано суддею або тим складом суду, 

який здійснював судовий розгляд;
6) порушено правила про гласність судового провадження;
7) у матеріалах кримінального провадження відсутній журнал 

судового засідання або технічний носій інформації, на якому 
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зафіксовано судове провадження, журнал судового засідання 
не підписаний секретарем судового засідання, або на техніч-
ному носієві інформації відсутній звукозапис одного чи де-
кількох судових засідань;

8) судове провадження здійснено за відсутності обвинуваченого, 
крім випадків, передбачених частиною третьою статті 323 чи 
статтею 381 цього Кодексу;

9) судове провадження здійснено за відсутності захисника, якщо 
його участь є обов’язковою;

10) судове провадження здійснено без участі перекладача, якщо 
обвинувачений або потерпілий не володіє мовою, якою ве-
деться, кримінальне провадження;

11) обвинуваченому не надано права виступити в судових дебатах 
і з останнім словом;

12) судове провадження здійснено за відсутності прокурора, крім 
випадків, коли його участь не є обов’язковою;

13) судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, 
якщо його участь є обов’язковою.

Стаття 413. Неправильне застосування кримінального закону
Неправильним застосуванням кримінального закону є:
1) помилковий вибір статті (частини, пункту статті) криміналь-

ного закону, яка визначає вчинене як суспільно небезпечне діяння чи 
правомірну поведінку;

2) недотримання, порушення вимог кримінального закону, 
пов’язаних із застосуванням заходів кримінально-правового характе-
ру за вчинене особою суспільно небезпечне діяння.

Стаття 414. Несправедливість застосування заходів кримі-
нально-правового характеру та заходів кримінального процесу-
ального примусу

1. Несправедливим є вирок, яким було призначене покарання, яке 
хоч і не виходить за межі, встановлені санкцією відповідної статті 
(частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України, 
але за своїм видом чи розміром є явно несправедливим як внаслідок 
м’якості, так і суворості у зв’язку з невідповідністю ступеню тяжкості 
кримінального правопорушення, особі обвинуваченого, обставинам, 
які пом’якшують або обтяжують покарання.

2. Несправедливою є ухвала про застосування примусових за-
ходів виховного характеру, якою було призначено примусовий захід 



Висновки

211

виховного характеру, який хоч і застосований на підставі положень 
Загальної частини Кримінального кодексу України, але за своїм ви-
дом, тривалістю, характером встановлених заборон, обмежень, по-
кладених на неповнолітнього певних обов’язків і визначених строків 
їх виконання, є явно несправедливим як внаслідок м’якості, так і су-
ворості у зв’язку з невідповідністю ступеню тяжкості вчиненого ді-
яння та особі неповнолітнього.

3. Несправедливою є ухвала про застосування примусового заходу 
медичного характеру, якою було призначено примусовий захід медич-
ного характеру, який хоч і застосований на підставі вимог Загальної 
частини Кримінального кодексу України, але за своїм видом є явно не-
справедливим як внаслідок м’якості, так і суворості у зв’язку з невід-
повідністю характеру і тяжкості захворювання, ступеню тяжкості вчи-
неного діяння та ступеню небезпечності особи для себе або інших осіб.

4. Несправедливим є вирок, яким було визначено захід криміналь-
но-правового характеру до юридичної особи, який хоч і застосований 
на підставі вимог Загальної частини Кримінального кодексу України, 
але за своїм видом є явно несправедливим як внаслідок м’якості, так 
і суворості у зв’язку з невідповідністю ступеню тяжкості вчиненого 
її уповноваженою особою злочину, ступеню здійснення злочинного 
наміру, розміру завданої шкоди, характеру та розміру неправомірної 
винагороди, яка отримана або могла бути отримана юридичною осо-
бою, вжитих юридичною особою заходів для запобігання злочину.

5. Несправедливою є ухвала слідчого судді, суду про застосуван-
ня заходу забезпечення кримінального провадження, іншого заходу 
кримінального процесуального примусу, пов’язаних з обмеженням 
свободи особи, у якій прийнято рішення про застосування такого за-
ходу, хоч і за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, але який 
за своїм змістом є явно несправедливим внаслідок надмірності або 
недостатності впливу на особу у зв’язку з невідповідністю ступеню 
тяжкості кримінального правопорушення (суспільно небезпечного 
діяння), у вчиненні якого вона підозрюється, її віку, стану здоров’я, 
сімейному, майновому стану та іншим обставинам, що враховуються 
при прийнятті рішення про його застосування».

При цьому редакцію ч. 1 ст. 438 КПК України доцільно доповнити 
пунктом 4 «невідповідність висновків суду першої або апеляційної 
інстанції дослідженим доказам», а у ч. 2 даної статті – здійснити по-
силання ще й на ст. 411 КПК України.
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