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Дисертація

присвячена

характеристиці

підстав

закриття

кримінального

провадження судом першої інстанції, дослідженню порядку закриття кримінального
провадження судом, а також удосконаленню їх правової регламентації.
Новизна наукових положень і результатів полягає в тому, що ця дисертаційна
робота є першим у вітчизняній науці кримінального процесу комплексним
дослідженням закриття кримінального провадження судом, його теоретичних та
практичних проблем правового регулювання.
У роботі досліджено ґенезу інституту закриття кримінального провадження
судом, та в залежності від тогочасного трактування злочину, усталеного порядку
закриття кримінального провадження судом, виокремлено шість етапів становлення
та розвитку такого.
За результатами наукового дослідження запропоновано визначати інститут
закриття

кримінального

процесуальних

норм,

які

провадження
регулюють

судом

як

процедуру

систему

кримінальних

розгляду

кримінального

провадження судом, який в результаті аналізу та оцінки зібраних у справі доказів, з
підстав, передбачених КПК України, робить висновок про недоцільність або
неможливість продовження судового розгляду та приймає рішення про відмову від
подальшого його проведення, про що вказує у відповідній ухвалі.
Підстави закриття кримінального провадження судом визначено як факти, що
встановлюються під час кримінального провадження, які виключають можливість
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подальшого здійснення цього кримінального провадження або ж вказують на
недоцільність його проведення, що зобов’язує суд прийняти рішення про закриття
провадження.
На підставі аналізу наукової літератури удосконалено класифікацію підстав
закриття кримінального провадження судом на матеріальні та процесуальні. До
матеріальних підстав належать: набрання чинності закону, яким скасована
кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою; а також досягнення
податкового компромісу у справах про кримінальні правопорушення, передбачені
статтею 212 Кримінального кодексу України, відповідно до підрозділу 9-2 розділу
XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України. До процесуальних
підстав належать: смерть підозрювого, обвинуваченого, крім випадків, якщо
провадження є необхідним для реабілітації померлого; існує вирок по тому самому
обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про
закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню; потерпілий
відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного
обвинувачення; стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано
згоди держави, яка видала особу.
На

підставі

аналізу

законодавчих

норм

та

наукової

літератури

охарактеризовано кожну із наведених законодавцем підстав закриття кримінального
провадження судом, а також досліджено порядок закриття кримінального
провадження з кожної з підстав за результатами підготовчого та судового
провадження.
Набуло подальшого розвитку положення про те, що набрання чинності законом,
яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою, слід
відносити до нереабілітуючих підстав закриття кримінального провадження.
У контексті дослідження закриття кримінального провадження судом у випадку
смерті обвинуваченого, крім випадків, якщо провадження є необхідним для
реабілітації померлого, запропоновано закріпити на законодавчому рівні, що
єдиними документами на підтвердження смерті особи є видане у встановленому
законом порядку свідоцтво про смерть або актовий запис (витяг з такого).
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Запропоновано визначити порядок роз’яснення судом близьким родичам їхнє право
на звернення до суду із клопотанням про реабілітацію померлого обвинуваченого,
надання близьким родичам окремого процесуального статусу тощо.
Обгрунтовано втрату актуальності такої підстави закриття кримінального
провадження як «досягнення податкового компромісу», оскільки термін, протягом
якого платник податків міг скористатись своїм правом на застосування податкового
компромісу, становив 90 днів з дати набрання чинності підрозділу 9-2 розділу ХХ
Податкового кодексу України, а саме - з 17.01.2015, тобто у 2017 році можливість
застосувати платниками податків податковий компроміс відсутня, та відповідно
запропоновано виключити таку підставу із чинного КПК України. Податковому
компромісу, за своїм змістом більш притаманні ознаки звільнення від кримінальної
відповідальності, аніж закриття кримінального провадження, у зв’язку з чим
запропоновано внести відповідні зміни до КК України, визначивши її як особливу
підставу для звільнення від кримінальної відповідальності.
Відзначено, що найбільш оптимальною підставою закриття кримінального
провадження за результатами підготовчого провадження є відмова потерпілого, а у
випадках, передбачених цим Кодексом, його представника від обвинувачення у
кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Так, для закриття
кримінального провадження на даній стадії достатньо лише клопотання потерпілого
про припинення (закриття) провадження у даній справі.
Стверджується, що у випадку відмови потерпілого від обвинувачення (з метою
захисту прав та інтересів потерпілого) доцільно було б встановити, чи розуміє він
наслідки такої відмови, оскільки така відмова може мати наслідком невідновлення
його порушеного права, в тому числі й невідшкодування завданої йому шкоди, а
також з’ясувати, чи відшкодовано потерпілому завдану шкоду та чи примирився він
із обвинуваченим.
У роботі вироблено та обґрунтовано пропозиції щодо недоцільності закриття
кримінального провадження з підстав набрання чинності закону, яким скасовано
кримінальну відповідальність, наявності вироку по тому самому обвинуваченню або
постановленої ухвали суду про закриття кримінального провадження по тому
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самому обвинуваченню, що набрало законної сили, відмови прокурора від
підтримання державного обвинувачення, оскільки таке суперечить завданню
кримінального

судочинства,

а

саме:

забезпечення

швидкого,

повного

та

неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив
кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї
вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не
була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного
учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедур;
так і завданню підготовчого судового засідання. Закриття кримінального
провадження можливе лише за наслідками судового розгляду справи, тобто після
встановлення обставин справи та підтвердження таких як матеріалами справи, так й
іншими доказами у справі.
У дисертації обґрунтовано доцільність законодавчого закріплення положення
про те, що прокурор має право відмовитись від підтримання державного
обвинувачення лише за результатами судового розгляду.
За результатами роботи запропоновано розширити повноваження суду в частині
примирення сторін на стадії підготовчого провадження судом. Так, розглядаючи
кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення, на підготовчому
провадженні суд повинен з’ясувати думку потерпілого щодо можливості
(перспективи) примирення із обвинуваченим. У разі, якщо потерпілий вкаже на те,
що обвинувачений відшкодував чи має намір відшкодувати шкоду та вживає інших
заходів для примирення, і проти такого він не заперечуватиме і таке примирення є
можливим, то суд приймає рішення про можливість примирення сторін і роз’яснює
обвинуваченому та потерпілому їхнє право на примирення і наслідки такого,
зокрема, закриття кримінального провадження на підставі відмови потерпілого від
обвинувачення. У такому випадку суд відкладає підготовче провадження на строк
до 30 днів, в залежності від обставин кримінального провадження та думки сторін. У
випадку примирення обвинуваченого з потерпілим, останній може скористатись
своїм правом та відмовитись від обвинувачення, що має наслідком закриття
кримінального провадження.
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У разі якщо обвинувачений із потерпілим не примирились, останній не
відмовляється від обвинувачення, то суд призначає справу до судового розгляду в
загальному порядку.
Дисертаційні положення, висновки та пропозиції можуть використовуватись у
правотворчі діяльності для удосконалення норм кримінального процесуального
законодавства

України,

які

регламентують

підстави

та

порядок

закриття

кримінального провадження судом першої інстанції; у науково-дослідній роботі – як
основа для подальшого дослідження теоретичних питань, пов’язаних із закриттям
кримінального провадження судом першої інстанції; у навчальному процесі – при
викладанні та вивченні курсу «Кримінальне процесуальне право України», при
підготовці методичних матеріалів, курсів лекцій, спеціальних курсів, посібників,
підручників, науково-практичних коментарів до КПК України.
Ключові

слова:

кримінальне

провадження,

закриття

кримінального

провадження, суд, звільнення від кримінальної відповідальності, клопотання,
ухвала.
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SUMMARY
Pavych Kh.M. Closing the criminal proceedings by the trial court. – The
Manuscript.
The dissertation is devoted to the description of the grounds of the closing of criminal
proceedings by the trial court, the investigation of the procedure for closing criminal
proceedings by the trial court, and the improvement of their legal regulation.
The novelty of the scientific principles and results lies in the fact that this dissertation
is the first complex research of the closing of criminal proceedings by the trial court, of its
theoretical and practical problems of legal regulation in the domestic science of the
criminal process.
This thesis analyses the genesis of the institution of the closing of criminal
proceedings by the court, and depending on the time of the treatment of the crime, the
established procedure for closing criminal proceedings by the court; six stages of the
formation and development of such a case are identified.
According to the results of the research, it is suggested to determine the institution of
the closing of criminal proceedings by the court as a system of criminal procedural norms
that regulate the procedure for the consideration of criminal proceedings by a court, which,
in the analysis and evaluation of evidence gathered on the grounds provided by the CPC of
Ukraine, concludes that it is impracticable or impossible to continue the procedure and
decides to refuse the further conduction, and indicates it in the relevant act.
The grounds for the closing of criminal proceedings by the trial court are defined as
facts, established during the criminal proceedings, which exclude the possibility of further
implementation of this criminal proceeding, or indicate that it is inappropriate, which
obliges the court to decide on the closure of proceedings.
On the basis of the analysis of scientific literature the classification of grounds for the
closing of criminal proceedings by the court is improved; we offer to classify them as
material and procedural grounds. The material grounds are as follow: entry into force of
the law, which abolished criminal liability for acts committed by a person, and the
achievement of a tax compromise in cases of criminal offenses established by Article 212
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of the Criminal Code of Ukraine, in accordance with subsection 9-2 of Section XX
"Transitional Provisions" of the Tax Code of Ukraine. The procedural grounds include: the
death of the offender, except the cases when the proceedings are necessary for the
rehabilitation of the deceased; there is a verdict on the same accusation that has come into
force or a court order has been issued to close the criminal proceedings on the same
accusation; the victim refused the prosecution in a criminal proceeding in the form of a
private prosecution; regarding a criminal offense for which the consent of the issuing State
has not been obtained.
Based on the analysis of legislative norms and the scientific literature, each of the
reasons stated by the legislator for the closing of criminal proceedings by the court is
described, as well as the procedure for closing criminal proceedings for each of the
grounds on the basis of preparatory and judicial proceedings.
The provision that the liability of the law, which canceled the criminal responsibility
for the act committed by the person has been further development should be attributed to
unreasonable grounds for the closure of criminal proceedings.
In the context of the investigation of the closing of criminal proceedings by the court
in case of death of the offender unless the proceedings are necessary for the rehabilitation
of the deceased, it is proposed to establish at the legislative level that the only documents
confirming the death of a person is a death certificate or an act record (extract from it),
issued in the prescribed manner. It is proposed to determine the procedure for explaining
by the trial court) to close relatives their right to apply to the court with a petition for the
rehabilitation of the offender who has been dead, providing a separate procedural status to
relatives etc.
The reason for the loss of the relevance of such a ground for the closure of criminal
proceedings as "achieving a tax compromise" is proved, since the period during which the
taxpayer could exercise his right to apply a tax compromise was 90 days since the date of
entry into force of subsection 9-2 of section XX of the Tax Code of Ukraine, namely from
17.01.2015, that is, in 2017, the possibility of taxpayers applying a tax compromise is no
traid of, and accordingly it is proposed to exclude such a ground from the current CPC of
Ukraine. This ground is, in its content, the ground for exemption from criminal liability, in
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connection with which it is proposed to make appropriate changes to the Criminal Code of
Ukraine, determining it as a special ground for exemption from criminal liability.
It is noted that the most optimal reason for the closure of criminal proceedings
according to the results of preparatory proceedings is the refusal of the victim, and in cases
stipulated by this Code, his representative from prosecution in a criminal case in the form
of a private prosecution. Thus, for the closure of criminal proceedings at this stage, only
the petition of the victim to stop (close) the proceedings in this case is needed.
It is alleged that in the case of the victim's refusal to prosecute, in order to protect the
rights and interests of the victim, it would be advisable to establish whether he understands
the consequences of such a refusal, since such a refusal can course the result of the nonrenewal of his violated right, including non-reimbursement of the harm done to him, as
well as to find out whether the harm done to the victim was reimbursed and whether he
was reconciled with the offender.
In the thesis, the proposals on the inappropriateness of closing criminal proceedings
are well-grounded and clarified, especially on the grounds of the enactment of the law that
canceled the criminal liability, the existence of a sentence on the same charge or a court
order to close a criminal proceeding on the same accusation that came into force, the
refusal of the prosecutor to maintain the state prosecution, as this contradicts the task of
criminal justice, namely: ensuring the correct application of the criminal procedural law so
that anyone who has committed a crime has been brought to justice and notguilty has not
been punished; as well as the task of the preparatory trial. Closure of a criminal proceeding
is possible only after the consequences of the trial, as it is, after the establishment of the
circumstances of the case and confirmation of the case file, and other evidence in the case.
In the thesis the expediency of the legislative consolidation of the provision that a
prosecutor has the right to refuse to hold a state prosecution only on the results of court
proceedings is proved.
As a result of the research, it was proposed to extend the court jurisdiction in the part
of reconciliation of the parties at the stage of preparatory proceedings by the court. So as
to considering a criminal proceeding in the form of a private prosecution, the court has to
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get to know the opinion of the victim regarding the possibility (prospects) of reconciliation
with the offender.
If the victim indicates that the accused has reimbursed or intends to compensate for
the damage and takes other measures for reconciliation, he will not object to such an
agreement and such reconciliation is possible, then the court decides to apply mediation
and acts as a mediator: explains to the offender and victim their rights to reconciliation and
the consequences of it, in particular, the closure of criminal proceedings based on the
refusal of the victim from prosecution. In this case, the court postpones the preparatory
proceedings for up to 30 days, depending on the circumstances of the criminal proceedings
and the views of the parties. In the case of reconciliation of the offender with the victim,
he can may exercise his right and decline the prosecution resulting in the closure of
criminal proceedings.
If the offender does not reconcile with the victims and he does not dismiss the
charges, the court assigns the case to the court proceeding in the general order.
Theses, conclusions and proposals can be used in law-making activities - for
improving the norms of the criminal procedural legislation of Ukraine, which regulate the
grounds and procedure for the closure of criminal proceedings by the court of first
instance; in research work - as a basis for further study of theoretical issues related to the
closure of criminal proceedings by the court of first instance; in the educational process when teaching and studying the course "Criminal Procedural Law of Ukraine", during the
preparation of methodological materials, lecture courses, special courses, manuals,
textbooks, scientific and practical comments to the CPC of Ukraine.
Key words: criminal proceedings, closure of criminal proceedings, court, release
from criminal liability, petition, decree.
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ФБР

Федеральне бюро розслідувань

ФРН

Федеративна Республіка Німеччини

17

ВСТУП
Актуальність теми.
Розвиток інституту закриття кримінального провадження судом бере свій
початок ще з давніх часів. Що правда він не завжди мав назву закриття
кримінального провадження, не визначалось підстав закриття кримінального
провадження, тривалий час ототожнювався зі звільненням особи від кримінальної
відповідальності тощо.
З прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України
українське законодавство зазнало суттєвих змін, таке наблизилось до європейських
стандартів, зокрема, імплементуються у кримінальне судочинство принципи та
традиції європейського рівня, таке спрямоване на забезпечення достатнього рівня
захисту прав і свобод особи, створення додаткової системи гарантій забезпечення
конституційних прав та свобод особи. Не винятком є й інститут закриття
кримінального провадження судом. Так було розширено коло підстав для закриття
кримінального провадження та змінено порядок їх застосування судом.
Інститут закриття кримінального провадження досліджували в різні періоди
багато вітчизняних та зарубіжних учених. Різним аспектам цього інституту
присвячені роботи відомих вчених, зокрема: С.М.Благодира, І.В. Вернидубова,
Г.І.Глобенка, В.Г.Гончаренка, Ю.М.Грошевого, О.А. Губської, В.В. Гуменюка, А.Я.
Дубинського, М.В.Жогіна, В.С. Зеленецького, П.М. Каркача, Г.Р.Крет, І.І.Когутича,
Л.М.Лобойка, В.В.Луцика, В.Т.Маляренка, В.Т.Нора, М.А.Погорецького, Г.В.Рось,
В.А.Савченка,

М.Г.Стойка,

М.С.Строговича,

К.В.Токаренко,

В.П.Шибіка,

М.Є.Шумила, та інші. Праці цих вчених, а також багатьох інших, присвячені
окремим питанням закриття кримінального провадження з тих чи інших підстав в
окремих

стадіях

кримінального

процесу

(провадження).

Проте,

необхідно

відзначити ту обставину, що у переважній більшості праці перелічених та інших
авторів ґрунтуються не на сучасній (новій) законодавчій основі. У зв’язку зі зміною
процесуальної форми та вдосконаленням механізму судового захисту прав людини
багато теоретичних положень, зокрема, щодо характеристики підстав для закриття
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кримінального провадження та надані раніше на їх основі практичні рекомендації не
могли враховувати сучасного стану кримінального процесуального законодавства та
судової практики, а відтак не є на сьогодні актуальними.
У 2016 році К.В.Токаренко захистила дисертацію на тему: «Процесуальний
порядок закриття кримінального провадження», проте дана наукова робота лише
фрагментарно розкриває порядок закриття кримінального провадження саме судом.
Таким чином, усе вищевикладене обумовлює актуальність даної проблематики
та викликає необхідність проведення наукового дослідження із зазначеної теми.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана відповідно до основних положень Концепції реформування кримінальної
юстиції України, затвердженої Указом Президента України від 8 квітня 2008 року
№31/2008, Пріоритетних напрямків розвитку правової науки на 2011-2015 роки,
затверджених постановою загальних зборів НАПрН України від 24.09.2010 р. № 1410, а також науково-дослідницької тематики кафедри кримінального процесу і
криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка
«Проблеми реалізації нового кримінального процесуального законодавства України
(КПК України 2012 року) щодо захисту прав, свобод та законних інтересів учасників
кримінального провадження» (номер державної реєстрації 0113U005124). Тему
дисертації «Закриття кримінального провадження судом» було затверджено Вченою
радою Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол №9/2
від 27 лютого 2013 року) та схвалено координаційним бюро НАПрН України
(Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у
2013 р.), с. 236, поз. 1181).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
отримання нових результатів у вигляді наукових висновків щодо порядку закриття
кримінального провадження судом першої інстанції на підставах, які передбачені
Кримінальним процесуальним кодексом України, дослідження правової природи
кожної з підстав, визначення особливостей закриття кримінального провадження за
результатами підготовчого провадження та судового розгляду, розробка наукових та
практичних

рекомендацій,

спрямованих

на

вдосконалення

кримінального
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процесуального законодавства в частині регулювання діяльності суду щодо закриття
кримінального провадження.
Для досягнення мети дослідження було поставлено такі основні завдання:
-

проаналізувати історію становлення та розвитку інституту закриття
кримінального провадження судом, виокремити тенденцію та суть зміни
вітчизняного кримінального процесуального законодавства у цій сфері;

-

з’ясувати сутність, сформулювати поняття та значення підстав закриття
кримінального провадження судом, провести їх систематизацію та
охарактеризувати кожну з них окремо;

-

дослідити нормативно-правове регулювання та реалізацію норм, що
регулюють закриття кримінального провадження судом, у законодавстві
інших держав;

-

дослідити

сутність

та

значення

підготовчого

провадження,

проаналізувати діяльність суду в підготовчому провадженні, пов’язану із
закриттям кримінального провадження, визначити особливості закриття
за кожною із передбачених законодавцем підстав закриття кримінального
провадження в підготовчому судовому засіданні;
-

дослідити порядок закриття кримінального провадження за результатами
судового розгляду кримінального провадження;

-

визначити на основі аналізу практики застосування інституту закриття
кримінального провадження проблемні питання та запропонувати шляхи
їх вирішення;

-

сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення
норм кримінального процесуального законодавства України в частині
закриття кримінального провадження судом.
Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають під час судового

провадження в суді першої інстанції у зв’язку із закриттям кримінального
провадження.
Предметом дослідження є теоретичні основи та практика закриття
кримінального провадження судом першої інстанції.
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Методи дослідження обрано у відповідності до поставленої мети та завдання,
об’єкту та предмету дослідження. Для забезпечення повноти дослідження,
об’єктивності і достовірності отриманих наукових результатів реалізовано
загальнонаукові методи пізнання, зокрема: аналіз, індукція, дедукція, узагальнення,
а також використано низку спеціальних методів, характерних для правових
досліджень. Так, за допомогою діалектичного методу з’ясовано сутність інституту
закриття кримінального провадження судом, а також зміст підстав для закриття
кримінального провадження. Метод історико-правового аналізу надав можливість
дослідити становлення та розвиток інституту закриття кримінального провадження
судом. Порівняльно-правовий метод застосовувався в процесі дослідження та
порівняння норм іноземних держав із нормами вітчизняного кримінального
процесуального законодавства в частині закриття кримінального провадження
судом, а також за допомогою цього методу були проаналізовані погляди вчених
стосовно підстав та порядку закриття кримінального провадження судом.
Формально-логічний метод застосовувався при дослідженні змісту норм чинного
КПК України, які встановлюють перелік підстав для закриття кримінального
провадження судом, а також, тих що регламентують повноваження суду під час
закриття кримінального провадження на тій чи іншій стадії судового провадження.
Застосування методу системного аналізу правових норм надав можливість виявити
прогалини та суперечності в нормативно-правових актах і сформулювати пропозиції
для удосконалення чинного законодавства. Статистичний метод став підставою
для узагальнення результатів проведеного анкетування, а також аналізу даних
узагальнення судової практики. З використанням соціологічного методу проведено
опитування у формі анкетування, що забезпечило з’ясування поглядів респондентів
на правову регламентацію процедури закриття кримінального провадження судом та
визначення прогалин і недоліків існуючої процедури. Усі методи дослідження
використовувалися у їх діалектичному взаємозв’язку і дозволили вийти на нові
наукові та практичні позиції.
Нормативно-правову та інформаційну основу дисертації склали Конституція
України;

міжнародно-правові

акти

визнанні

Україною,

Кримінальний
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процесуальний кодекс України; Кримінальний кодекс України, закони й підзаконні
нормативно-правові акти України; судова практика; законодавство іноземних
держав.
Емпіричну базу дисертаційного дослідження склали практика Європейського
суду з прав людини, матеріали вивчених кримінальних проваджень, розглянутих і
вирішених місцевими судами Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської
областей в період 2012-2016 р.р. (210 кримінальних проваджень), результати
анкетування, одержані в ході опитування 130 респондентів (65 суддів, 32 прокурори,
33 адвокати).
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим після
прийняття КПК України 2012 року комплексним дослідженням інституту закриття
кримінального провадження судом, його теоретичних та практичних проблем
правового регулювання. Враховуючи вищезазначену актуальність обраної теми, за
результатами досліджень одержано результати, в межах яких:
уперше:
-

запропоновано

процесуальний

порядок

закриття

кримінального

провадження у випадку смерті обвинуваченого: визначено вичерпний
перелік документів, які суд повинен дослідити на підтвердження факту
смерті особи; наділено близьких родичів окремим процесуальним
статусом; запропоновано порядок звернення близьких родичів до суду з
клопотанням про продовження судового розгляду з метою реабілітації
померлого та розгляд такого клопотання судом;
-

обґрунтовано необхідність запровадження нового суб’єкта кримінального
провадження «близьких родичів» у справах про реабілітацію померлого;

-

запропоновано

виключити

таку

підставу

закриття

кримінального

провадження як досягнення податкового компромісу через втрату
актуальності;
-

обґрунтовано положення про те, що досягнення податкового компромісу
за своїм змістом є підставою для звільнення від кримінальної
відповідальності, а не підставою закриття кримінального провадження;
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-

запропоновано розширити повноваження суду в частині примирення
сторін під час підготовчого провадження в ході розгляду кримінальних
проваджень у формі приватного обвинувачення.

Удосконалено:
визначення таких понять: інституту закриття кримінального провадження

-

судом, підстав закриття кримінального провадження судом, звільнення особи
від кримінальної відповідальності;
класифікацію підстав закриття кримінального провадження, зокрема їх

-

поділ на матеріальні та процесуальні;
класифікацію підстав звільнення від кримінальної відповідальності,

-

зокрема їх поділ на загальні та особливі;
наукову

-

позицію

щодо

недоцільності

закриття

кримінального

провадження за результатами підготовчого провадження із окремих підстав.
Набули подальшого розвитку:
-

необхідність закріплення на законодавчому рівні переліку документів, що
підтверджують факт смерті особи, на підставі яких суд буде закривати
кримінальне провадження у випадку смерті обвинуваченого;

-

положення про те, що набрання чинності законом, яким скасовано
кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою, варто відносити
до нереабілітуючих підстав закриття кримінального провадження;

-

положення про доцільність законодавчого закріплення положення про те,
що прокурор має право відмовитись від підтримання державного
обвинувачення лише за результатами судового розгляду.

Практичне значення одержаних результатів передбачає можливість їх
застосування:
-

у подальших наукових дослідженнях порядку закриття кримінального
провадження судом;

-

у правотворчій діяльності – при внесенні запропонованих змін до КПК з
метою усунення прогалин, які виникають при імплементації норм, що
регулюють порядок закриття кримінального провадження судом;
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-

у науково-педагогічній діяльності – під час викладання навчальної
дисципліни «Кримінальне процесуальне право України», а також під час
підготовки підручників навчальних посібників та методичних матеріалів
з кримінального процесу;

-

у правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності судів щодо
закриття кримінальних проваджень з тих чи інших підстав.

Апробація

результатів

дисертації.

Дисертація

виконана

на

кафедрі

кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету
імені І.Франка, окремі її положення неодноразово доповідалися на її наукових
семінарах, а на завершенні – обговорена, схвалена і рекомендована до захисту. Окремі
положення дисертації були оприлюднені на семи науково-практичних конференціях:
«Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (Львів, 2014 р.),
«Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні» (Харків, 2014 р.),
«Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (Львів, 2015 р.),
«Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин»
(Львів, 2015 р.), «Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі
конституційної реформи. І Львівській форум з кримінальної юстиції» (Львів, 2015 р.),
«Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (Львів, 2016 р.),
Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз
подальшого розвитку (Львів, 2016 р.).
Публікації. Окрім тез доповідей на конференціях, результати дисертації
опубліковано в шести наукових статтях, з яких чотири опубліковано у вітчизняних
фахових наукових виданнях та дві – в іноземних періодичних наукових виданнях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів,
які поділено на сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та п’яти
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 291 сторінки друкованого тексту,
основний зміст викладений на 206 сторінках. Список використаних джерел становить
278 найменувань. (28 сторінок).
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РОЗДІЛ І
ГЕНЕЗА, ПОНЯТТЯ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАКРИТТЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ СУДОМ
1.1. Ґенеза інституту закриття кримінального провадження судом
Інститут закриття кримінального провадження судом, як і будь-який правовий
інститут, має свою історію становлення та розвитку. Вивчення ґенези даного
правового явища дозволить нам розкрити сутність та значення такого, простежити
як позитивний законодавчий досвід, так і прогалини тогочасного законодавства.
Аналіз історичних пам’яток кримінального процесуального права, яке діяло на
території нашої держави, дає підстави стверджувати, що даний інститут виник ще в
давні часи. Щоправда, він не завжди мав назву закриття кримінального
провадження, не визначалось підстав закриття кримінального провадження чи
звільнення особи від кримінальної відповідальності. Поряд з тим закріплювались
певні положення щодо закриття кримінального переслідування за певних обставин.
Так, у період до складення «Руської Правди» кримінальне право мало чітко
виражений релігійний характер. Злочин вважався різновидом гріха, а покарання
злочинця було священним обов’язком племені. Судова автономія племен, як
свідчить Д.П.Самоквасов, зберігалася щодо злочинів, учинених всередині племені.
Кожне плем’я судило своїх злочинців за своїми усталеними звичаями [265, с.107].
На сьогодні залишається спірним питання щодо першого писаного джерела
права Київської Русі, а саме: чи є ним «Руська Правда». Науковці припускають, що
перші писані джерела права були і до «Руської Правди», проте на сьогодні такі не
збереглися [99, с.25; 255, с.186-190 ].
«Руська

Правда»,

як

перший

відомий

нам

кодифікований

збірник

давньоруських юридичних норм, найповніше зберегла давні положення звичаєвого
права Київської Русі. Зокрема, вона містить багато статей, які свідчать про
достатньо високий рівень розвитку у Київській Русі кримінально-правового
регулювання. Так, згідно з положеннями «Руської Правди» поняття злочину
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трактувалось як «образа» і означало заподіяння потерпілому збитків матеріального
та морального характеру [41, с.413].
Головна

мета покарання

полягала у відшкодуванні

завданої

шкоди

(матеріальної чи моральної) потерпілому та його родичам, а також поповнення
княжої скарбниці, а не покарання (мова йде про фізичну кару) винного [63, с.84].
Зокрема, закріплювалась норма, згідно з якою, особа, що незаконно розтратила чужі
гроші або товари, могла бути звільнена від відповідальності за цей злочин, якщо
відшкодувала завдані збитки (здійснення таких виплат могло здійснюватись й із
розтермінуванням) [259, с.32]. Ще одним прикладом існування інституту
примирення є те, що одночасно із стягуванням вири родичі вбитого отримували від
убивці так звану головщину (компенсацію), тобто своєрідну плату за голову в знак
примирення. Розмір головщини встановлювався за домовленістю [198, с.8]. Про
процедуру судового розгляду за "Руською правдою" відомо небагато. Зважаючи на
те, що поняття злочину у той час мало здебільшого приватний характер, то,
очевидно, заінтересована особа (потерпілий) повинна була сама порушувати справу
в громадському суді або ж звертатися по захист до князівського уповноваженого.
Суд виконував функції посередника в судовому процесі. Якщо вартість вкраденої
речі була відносно незначною (менше двох гривень), обвинувачення доводилось або
спростовувалося звичайною клятвою. Той, хто прийняв таку присягу, вважався
невинним.
У «Руській Правді» передбачалася норма, яку можна вважати аналогом
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків
давності, притягнення до кримінальної відповідальності – відповідальність громади
за вбивство, вчинене на її території, яке виключалося, якщо було знайдено лише
скелет жертви, тобто з дня вбивства минув значний час [173, с.65].
Норми «Руської Правди» та руського звичаєвого права ще довший час діяли
на території України. Однак поступово почали простежуватись зміни у розумінні
злочину від «образи» до «злочинства», яким іменувалося будь-яке порушення норм,
встановлених державою, а також поступового розвитку набули й норми про
закриття кримінального переслідування, а саме щодо розширення кола підстав.
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У статті 14 Судебника Великого князя Казимира (1468 року) передбачалося,
що у випадку вчинення вперше крадіжки речей невеликої вартості дозволялося не
карати злодія, якщо він відшкодував завдані збитки [258, с.58], а у Судебниках 1497
року та 1550 року була передбачена можливість закриття кримінальної справи судом
внаслідок примирення кривдника з потерпілим. Примирення застосовувалося навіть
у разі вчинення таких небезпечних злочинів, як вбивство, крадіжка, розбій, підпал
[63, с.84].
Окрім цього, згідно з нормами Великого князівства Литовського, від
кримінальної відповідальності звільнялись божевільні («шалені»), а також особи, які
не досягли визначеного законом віку. Так, за Судебником 1468 р. не підлягали
покаранню за крадіжку діти до семи років, за Статутом 1566 р. кримінальна
відповідальність наступала після 14 років, а за Статутом 1588 р. – після 16 років.
Обставинами, що звільняють від кримінальної відповідальності, виступала
необхідна оборона, крайня необхідність. Право на необхідну оборону визнавалося за
будь-якою особою, яка зазнала нападу. Для звільнення від відповідальності досить
було довести, що потерпілий першим почав агресивні дії. Провадження закривалось
й відносно посадових осіб, які вбили злочинця при вчиненні ним опору [12, с.36].
За Статутом 1529 р., дозволялося звільнення від кримінальної відповідальності
винного у зґвалтуванні якщо винуватець одружувався з потерпілою особою (цю
норму свого роду можна вважати зміною обстановки та втратою внаслідок цього
суспільної небезпечності вчиненого діяння) [189, с.231].
Згідно з 35 артикулом IV розділу та 52 артикулом XI розділу Статуту
Литовського 1588 р. особа, що скоїла вбивство, вчинила бандитський напад, при
якому сталось вбивство чи поранення, зґвалтувала жінку, вчинила розбій, підпал,
грабіж, крадіжку та «інші злочини, за що призначається смертна кара», не буде
покарана, якщо скривджений (його родичі) не звернулися до суду протягом трьох
років. Законодавцем визначені також умови, за яких перебіг строку давності не
починається. Ними визнавалася неповноліття, перебування за кордоном, виконання
державної служби, морова хвороба [188, с.431].
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У XIV-XVIII ст. на українських землях судочинство здійснювалось у копних
судах. Як відомо, копний суд був громадським юрисдикційним органом сусідського
об’єднання сільських територіальних громад, який здійснював судочинство у
цивільних і кримінальних справах, розслідування злочинів, примирення винного з
потерпілим та виконання своїх рішень на підставі норм звичаєвого права. Так, після
завершення попереднього слідства (гарячої копи) та «давання вини» в українському
копному судочинстві наступала стадія судового розгляду [20, с.22]. Після
дослідження всіх наявних доказів копні судді приймали рішення, які називались
«декретами» або «сказаннями» [132, с.90]. Копні суди часто розглядали справи про
необхідну оборону. У таких справах існувала спеціальна процедура. Особа, яка
вбила злодія, що закрадався в її дім, наступного дня повинна була закликати на
місце події копних суддів, які оглядали це місце та надавали юридичну оцінку
вчиненому діянню. Якщо вони встановлювали факт дотримання умов необхідної
оборони, то господар, що вбив злодія, вважався невинним, а копні судді в усній чи
письмовій формі повідомляли про це державний орган або феодала, якому належав
вбитий злодій [6, с.104]. Під час розгляду справи у копному суді розповсюдженою
практикою були примирні процедури між сторонами. Українське звичаєве право
категорично забороняло потерпілому самому, без відома громади, миритися з тими
людьми, які нанесли йому шкоду чи травму. В таких випадках карали обох.
Можливість укладення мирової угоди допускалась на будь-якій стадії копного
процесу, навіть під час виконання копним судом рішення про смертну кару.
Примирення між винним і потерпілим відбувалося на засіданні копного суду.
Особи, яким загрожував вирок копного суду про смертну кару, звертались із
проханням про помилування не тільки до потерпілого, але й до копних суддів та
інших присутніх на засіданні осіб. Якщо копні судді вважали це доцільним, вони
звертались до потерпілого з проханням пробачити винному. Ці примирні заходи
отримали назву в копному судочинстві «вложення», а саме примирення «єднання».
[262, с.610]
З другої половини XVII ст. до 80-х років XVIIІ ст. на частину території
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російських територій, поширювалась дія Соборного Уложення 1649 р., яке було
комплексним нормативно-правовим актом і містило норми як матеріального, так і
процесуального права. У ст.121 розділу Х Соборного Уложення встановлювалось,
що ocoбi, яка вчинила злочин, надавалося право примиритися з потерпілим. Після
примирення кримінальна справа могла бути закрита до винесення в ній вироку або у
зв’язку з відмовою заявника від позову, чи у зв’язку iз укладенням мирової угоди
між потерпілим i обвинуваченим. Якщо угода укладалася поза судом, то сторони
повинні були звернутися із заявами про це до судів, якщо ж примирення досягалося
під час судового засідання, то складався і приєднувався до справи відповідний
документ, після чого примирені додатково допитувалися. При цьому, в справах про
особливо небезпечні злочини закон забороняв примирення: була встановлена
кримінальна відповідальність за “мир” iз вбивцями та розбійниками [134, с.335]. У
даному

акті

було

регламентоване

питання

припинення

кримінального

переслідування у зв’язку з необхідною обороною, закінченням строків давності, а
також у випадку казусу та випадкового вбивства (ст.ст.16, 18, 20 розділу ХХІІ)
За Артикулом військовим 1715 р. Петра І було розширено межі застосування
інституту закриття кримінального провадження. Судовим органам дозволялося
звільняти від кримінальної відповідальності в разі вчинення деяких злочинів проти
особи

із

застосуванням

заходів

громадсько-виховного

впливу,

наприклад,

зобов’язання принести публічне вибачення. Особа, що відмовлялася від принесення
вибачень, підлягала кримінальній відповідальності та застосуванню покаранню у
звичайному порядку. Передбачалися в Петровському законодавстві й норми про
звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обстановки і втрати
діянням суспільної небезпечності, наприклад, покарання за позашлюбні статеві
стосунки із жінкою не накладалося на чоловіка (батька дитини, народженої поза
шлюбом), який одружувався на матері цієї дитини [59, с.192]. Окрім цього, у
артикулах регламентовано інститут закриття кримінального переслідування у
випадку необхідної оборони, випадковості, крайньої необхідності; визначено
неосудність

і

малолітство

відповідальність [33, с.38].
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Норми

про

закінчення

переслідування,

звільнення

від

кримінальної

відповідальності і покарання передбачались і у «Правах, за якими судиться
малоросійський народ» 1743 р., у яких, збереглись норми Литовського Статуту 1588
p., зокрема про давність звернення до суду - три роки [263, с.135].
Окрім цього, у вказаному законодавчому акті містився спеціальний вид
звільнення від кримінальної відповідальності учасника злочинної групи, якщо він
добровільно повідомляв про інших співучасників органам влади. За Артикулом 25
розділу сьомого «Про полюбовний суд або примирення», визначалися підстави і
порядок вирішення кримінальних справ «за примиренням». Провадження у
кримінальній справі, закритій у зв’язку з примиренням, якщо цим не було порушено
нічиїх інтересів, відновленню не підлягало. Не дозволялось миритися, якщо за
злочин передбачалася смертна кара, у справах про умисні вбивства [150, с.132-146].
«Права, за якими судиться малоросійський народ» передбачали також звільнення від
кримінальної відповідальності із передачею на поруки. До обставин, які виключали
кримінальну відповідальність або зменшували таку, належали: природні дефекти
душевного й розумового розвитку взагалі, хвороба божевілля й безпам’ятство в
нападі іншої хвороби; неповноліття (хлопці до 16 років, дівчата до 13 років) та
старість («особи, що впали у дітоуміє»); стан сп’янілості, вчинок, який доконано без
наміру спричинити комусь смерть, поранення або шкоду, але який збігом
випадкових обставин дав несподівано злі наслідки; непоборні обставини, що
вплинули на волю особи та примусили її переступити приписи закону, як наприклад,
голод; не карається: вбивство мужем адультера (жінчиного коханця), господарем –
злодія в домі на гарячому вчинку або під час переслідування вбивство злочинця під
час переслідування «коли немає можливості спіймати живим». Сюди ж Кодекс
зараховує й випадки необхідної оборони. «Хто доконує вбивства або поранення,
боронячи себе самого або своїх рідних чи родичів, свого командира або господаря
від ґвалтовного нападу, що загрожує життю і здоров’ю, той звільняється від кари,
якщо не переступив установлених в законі меж самооборони [277, с.156-157].
Кодифікація кримінального права як галузі у Російській імперії розпочалася
лише з укладенням Зводу законів Російської імперії (1832 р.), в якому вперше було
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зроблено

спробу

відділити

кримінально-правові

норми

від

кримінально-

процесуальних. Однією з особливостей даного нормативного правового акту є те,
що ним вперше було закріплено положення про закриття справи відносно злочинця,
який помер. При цьому, суд розглядав позови про відшкодування шкоди, заподіяної
злочином та проводив стягнення за рахунок майна підсудного, який помер. До
інших підстав закриття провадження Звід відносив примирення між підсудним і
потерпілим та строк давності.
Згідно із Статутом кримінального судочинства 1864 року було частково
систематизовано підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності, а
саме встановлено, що судове переслідування не могло бути розпочате, а почате
підлягало закриттю у зв’язку: із смертю обвинуваченого, із строками давності,
примирення обвинуваченого з потерпілим у встановлених законом випадках, а
також згідно з «височайшим» указом чи загальним милостивим маніфестом, що
дарує прощення. У Статуті вперше застосовано термін звільнення від кримінальної
відповідальності, а не від покарання. Окрім цього, було регламентовано порядок
закриття

кримінальної

обвинувачення

справи.

зводились

до

Фактичні

умови

недостатності

закриття
підстав

кримінального
обвинувачення,

непереконливості доказів у справі. У справах, де не було особливої процедури
передання до суду, питання недостатності підстав суд вирішував при постановленні
вироку у справі одночасно з вирішенням питання про невинуватість підсудного. У
справах, де існувала процедура передання до суду, це питання вирішувалось шляхом
винесення постанови про закриття кримінального переслідування. Однак чіткого
визначення реабілітуючих підстав Статут не мав, хоча, за твердженням І.Я.
Фойницького, постанов про

закриття

обвинувачення

з

таких

підстав

та

виправдувальних вироків виносилось чимало [254, с.56].
У Статуті було встановлено, що у справах, в яких дозволяється припинення
переслідування у зв’язку з примиренням сторін, суддя обмежується лише
дослідженням доказів, представлених сторонами, або ж на ті, які вони вказують.
Неприбуття до суду приватного обвинувача чи його повіреного без законних на те
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підстав, вважалося відмовою останнього від кримінального позову та мало за собою
наслідком закриття справи.
Неабиякий інтерес викликає період перебування українських земель, зокрема
Галичини, у складі Австрії – з 1772 р., а з 1867 р. – у складі Австро-Угорщини.
Відтак, на території Галичини поступово поширювалась чинність австрійського
права, в тому числі й кримінально-процесуального.
У другій половині XVIII століття австрійський уряд створив кодифікаційні
комісії для систематизації австрійського права. Кодифікаційні роботи як в Австрії,
так і в Австро-Угорщині проводились досить часто. Це було зумовлено змінами в
соціально-економічних та політичних сферах суспільного життя. Галичина
слугувала своєрідним законодавчо-правовим полігоном, місцем випробування нових
австрійських кодексів. Австрійський парламент, приймаючи кодекси шляхом
законодавчих експериментів, вводив їх в дію у Галичині для того, щоб перевірити їх
ефективність, та, відповідно, внести необхідні зміни та доповнення. Після цього
австрійські кодекси поширювалися на всій території Австрії, що забезпечувало
ефективність реалізації норм права. Не винятком були і кримінально-процесуальні
кодекси.
Кодифікація кримінально-процесуального права Австрії розпочалась у XVIII
ст., коли в 1768 році в Австрії Марія Тереза затвердила кримінальний кодекс
(Constitutio Criminals Theresiana), який отримав скорочену назву «Терезіана». Кодекс
цей складався з двох частин, з яких перша частина стосувалася процесуального,
друга – матеріального права. Система покарань була дуже жорстокою, процес мав
інквізиційний характер з широким застосуванням тортур. Кодекс цей не діяв в
Галичині в частині матеріального права, але був запроваджений там з 1774 р. в
частині процесуального права [98, с.59]. У цьому Кодексі досить детально
регламентувалося звільнення від відповідальності за злочини, вчинені у стані
крайньої необхідності. Так, наприклад, звільнялись від відповідальності особи за
вбивства, вчинені за потребою або в силу припису [274, с.132].
Головним законодавчим актом, що регулював кримінальний процес на
території

Галичини,

був

австрійський

кримінально-процесуальний

кодекс,
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прийнятий 23 травня 1873 р. Він поширював чинність на всю територію імперії, у
тому числі й на Галичину, що перебувала під пануванням Австрії. Цей кодекс
стосувався лише загальних судів. Для військових судів процедура була окремою,
кримінально-військовою, що ґрунтувалася на Терезіанському кодексі 1768 р., а
також на пізніших відповідних законах і розпорядженнях. Кримінально-військовий
процес мав інквізиційний характер, дотримувався засад таємності та письмової
форми, а не усності й гласності [191, с.3-4].
Особливостями закриття провадження в австрійському кримінальному процесі
було те, що закриття справи можливо було лише слідчим суддею. Зокрема, після
завершення дізнання від прокурора залежало, чи буде провадитися у цій справі
слідство. Прокурор звертався з поданням до суду про необхідність проведення
слідства. Слідчий суддя мав повноваження закрити провадження зі справи,
призупинити слідство. [26, с.734]
З наведеного вище вбачається, що інститут закриття кримінального
провадження судом поступово трансформувався із різних способів звільнення від
кримінальної відповідальності у самостійний правовий інститут, який охоплював
різні підстави для закриття кримінальної справи та процесуальну діяльність суду
щодо закриття провадження. Найбільш інтенсивного розвитку даний інститут зазнав
у ХХ столітті.
Так, кримінальне законодавство в УНР доби Української Центральної ради з
одного боку, базувалося на кримінальному та кримінально-процесуальному
законодавстві Російської імперії зі змінами, внесеними Тимчасовим урядом, а з
іншого - власних нормативних актах. У галузі кримінального права в Україні доби
Центральної ради майже у повному обсязі діяло Кримінальне уложення 1903 р., а
згодом з 06.07.1917 повністю діяла й постанова Тимчасового уряду. Так, у ст.51
Кримінального уложення 1903 р. було передбачено імперативний вид звільнення від
відповідальності співучасника, який, відмовившись

від участі у злочині, вжив

своєчасно всіх залежних від нього заходів для його відвернення. У відділі
«Обставини, що усувають караність» містилися норми про звільнення від
відповідальності у зв’язку із перебігом давності. Також даним Уложенням
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регламентувалося, що неповнолітній підлягав кримінальній відповідальності лише в
тому разі, коли було встановлено, що він під час вчинення суспільно небезпечного
діяння усвідомлював властивості та значення своїх дій і міг керувати ними.
У перших нормативно-правових актах радянської влади також передбачалася
можливість звільнення від кримінальної відповідальності. Однак, норми про
звільнення від кримінальної відповідальності були несистематизовані, епізодичні та
тимчасові, такі здебільшого були закріплені у правових актах тимчасової дії та
регламентували в основному спеціальні підстави звільнення від кримінальної
відповідальності, умови та порядок їх застосування. Однією з перших норм про
закриття кримінальної справи зі звільненням від кримінальної відповідальності в
радянському законодавстві можна вважати ст.6 Декрету РНК РРФСР «Про
хабарництво» від 8 травня 1918 року, яка постановляла, що від переслідування за
дачу хабара звільняються ті особи, які протягом трьох місяців із дня видання
декрету повідомлять судову владу про дачу хабара. У кримінальному законодавстві
радянської України така норма з’явилася у Декреті РНК УСРР від 1 жовтня 1921
року «Про боротьбу з хабарництвом». У зверненні Ради Народних Комісарів «О
борьбе

с

контрреволюционным

восстанием

Каледина,

Корнилова,

Дутова,

поддерживаемым Центральной Радой» від 26.11.1917 у п.6 йшлося про те, що буде
зустрінутий «по-брацкі» та знайде необхідну підтримку з боку радянської влади
усякий трудовий козак, який скинув з себе гніт Каледіних, Корнілових та Дутових.
У Декреті РНК «Про порядок реквізиції і конфіскації майна приватних осіб і
товариств» від 17.10.1921 встановлювалась можливість звільнення від кримінальної
відповідальності, в тому числі і судом, у випадку добровільної здачі в строки
предметів, передбачених у п.10 (зброю, вибухові речовини та летальні апарати,
телеграфне

обладнання,

радіо-телеграфне

майно,

анульовані

цінні

папери,

автомобілі та мотоциклетки) [179, с.187].
У КПК УСРР 1922 року систематизовано напрацьовані на той час загальні
підстави закриття кримінальної справи, крім того, вперше простежується спроба їх
розподілу на реабілітуючі та нереабілітуючі. Так у ст.4 КПК УСРР 1922 року
встановлено: «Кримінальне переслідування не може бути порушене, а порушене не

34

може продовжуватись і підлягає закриттю в будь-якій стадії процесу: у зв'язку зі
смертю обвинуваченого; за примиренням обвинуваченого з потерпілим у справах,
які порушуються як за скаргою потерпілого; за відсутністю скарги потерпілого у
справах про злочини, які порушуються лише за такими скаргами; у зв'язку з
закінченням строків давності; за відсутністю в діях обвинуваченого складу злочину;
внаслідок акта про амністію чи помилування окремих осіб» [211, с.58].
Окремим положенням ст.206 КПК УСРР 1922 року визначалось, що попереднє
слідство підлягає закриттю за невстановленням винного та за недостатністю
зібраних по справі доказів для передання до суду особи обвинуваченого. У ст. 207
вказаного КПК було визначено порядок закриття кримінальної справи. Зокрема
зазначалось, що про закриття попереднього слідства слідчий складає мотивовану
постанову з детальним описом події, що є предметом дослідження, і передає справу
до суду, якому вона підсудна, повідомивши про це прокурора. Суд розглядає справу
в розпорядчому засіданні й виносить рішення про закриття справи, якщо погодиться
з постановою слідчого. Окрім цього, якщо під час судового провадження було
встановлено, що підсудний вчинив злочин у стані неосудності, судом виносилася
постанова про закриття справи, і вирішувалося питання про необхідність
застосування до душевнохворої особи заходів соціального захисту. Якщо підсудний
захворів на душевну хворобу після вчинення злочину, суд виносив постанову про
зупинення провадження у справі до одужання такої особи або постанову про
закриття справи, якщо хвороба визнавалась невиліковною [47, с.211].
20.07.1927 було прийнято новий КПК УРСР 1927 року було регламентовано
ряд нових положень. Так, самостійною підставою закриття кримінальної справи
було визначено малозначність діяння чи малозначність його наслідків, а також коли
порушення справи чи подальший її розвиток є недоцільним, оскільки у зв’язку зі
зміною умов діяння втратило суспільну небезпеку. Окрім цього, ст.4 також була
доповнена новою підставою, а саме: справа підлягала закриттю у випадку, якщо
особа, яка притягається до кримінальної відповідальності, не досягла 14-річного
віку» [212, с.22-25].
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Фактично із набранням чинності даного Кодексу було відступлено від
практики закриття кримінальної справи лише судом, надавши це право й органам
розслідування.
Не можна залишити поза увагою різноманітність термінів, якими в той період
характеризували відмову держави від засудження і покарання з тих чи інших
підстав.

Так,

зустрічається

«звільнення

від

переслідування»,

«закриття

переслідування», «звільнення від суду», «припинення провадження справи»,
«звільнення від притягнення до відповідальності», «звільнення від кари» [87, с.594600]. Є.С. Тенчов пояснює таку неусталеність термінології пошуками найбільш
раціональної форми відображення, наповненої, по суті, однаковим змістом волі
законодавця [197, с.24].
25 грудня 1958 року Верховною Радою СРСР було прийнято Основи
кримінального судочинства СРСР і союзних республік, які стали тим нормативним
актом, який регламентуючи найважливіші й принципові питання Загальної частини
й визначив правові інститути звільнення від кримінальної відповідальності та
закриття кримінальної справи [198, с.50-71].
В.В. Сташис влучно підмітив, що саме на цьому етапі розвитку вітчизняного
законодавства відбувся рішучий розрив з пануючим у радянському праві
положенням, що вчинення злочину може тягти лише кримінальну відповідальність
[190, с.27-31].
Статтею 5 вказаного вище нормативно-правового акту було регламентовано,
що кримінальна справа не може бути порушена, а порушена підлягала закриттю у
випадку: 1) відсутності події правопорушення; 2) відсутності в діянні складу
злочину; 3) через сплив строків давності; 4) акту амністії, якщо такий усуває
застосування покарання за вчинене діяння, а також у випадку помилування окремих
осіб; 5) якщо особа, яка на момент вчинення суспільно небезпечного діяння не
досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність; 6) примирення
потерпілого з обвинуваченим у випадках, передбачених законодавством союзних
республік; 7) відсутності скарги потерпілого, якщо справу може бути порушено не
інакше, як за його скаргою, крім випадків, коли законодавством союзних республік
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прокурору надано право порушувати справи і при відсутності скарги потерпілого; 8)
смерті обвинуваченого, за винятком випадків, коли провадження у справі є
необхідним для реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за
нововиявленими обставинами; 9) якщо щодо особи, відносно якої є вирок, який
набрав законної сили по тому ж обвинуваченню.
У випадку встановлення підстав, передбачених у п.1-4 під час судового
розгляду, суд зобов’язаний закрити провадження.
В 1961 році був введений в дію новий КПК УРСР. Із його прийняттям,
інститут закриття кримінальної справи значних змін не зазнав, хоча деякі все ж
відбулись. Вперше було визначено ряд формально-процесуальних підстав для
закриття кримінальної справи, зокрема: щодо особи, про яку є вирок по тому ж
обвинуваченню, що набрав законної сили або ухвала чи постанова суду про закриття
справи з тієї ж підстави; щодо особи, про яку є нескасована постанова органу
дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи по тому ж обвинуваченню; якщо
про відмову в порушенні справи по тому ж факту є нескасована постанова органу
дізнання, слідчого, прокурора [95].
Та, відповідно, було встановлено порядок закриття кримінальних справ з
вищевказаних підстав, серед яких, зокрема, було регламентовано порядок закриття
кримінальної справи з передачею матеріалів справи на розгляд товариського суду
для застосування до особи, яка вчинила діяння, що містить ознаки злочину, який не
являє великої суспільної небезпеки, заходів громадського впливу; із застосуванням
до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру; з передачею особи на
поруки громадській організації або трудовому колективу; із застосуванням до особи,
яка вчинила діяння, що містить ознаки злочину, який не несе великої суспільної
небезпеки, заходів адміністративного стягнення; примирення потерпілого з
обвинуваченим тощо.
В подальшому КПК України 1961 року зазнавав неодноразових змін та
доповнень. Так лише щодо норм інституту закриття кримінальної справи, було
внесено близько 50 змін та доповнень. Суттєвого реформування норми про закриття
кримінальної справи зазнали після прийняття у 2001 році нового КК України, в
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якому

було

закріплено

ряд

нових

підстав

звільнення

від

кримінальної

відповідальності [87, с.597].
Із набуттям Україною незалежності, ратифікацією низки міжнародноправових актів та переорієнтацією у політичній, суспільній і соціальній сферах,
наша держава наблизилась до світових цінностей – захисту прав і свобод людини,
внаслідок чого кримінально-процесуальне законодавство України потребувало
удосконалення та змін, яке було б спрямоване перш за все на створення в нашій
державі цивілізованої правової системи та адаптації національного законодавства до
міжнародних стандартів.
У зв’язку з цим 13 квітня 2012 року Верховною Радою України було прийнято
новий Кримінальний процесуальний кодекс України (далі КПК України), який
набрав чинності 19 листопада 2012 року.
Проект цього КПК України розроблено на основі вивчення та врахування
положень КПК Німеччини, Франції та інших європейських країн. При його розробці
було враховано також зауваження і пропозиції низки наукових і державних установ,
навчальних

закладів,

учених-процесуалістів,

використано

матеріали

судової

практики, у тому числі й практики Європейського Суду з прав людини, рішення
Конституційного Суду України, результати наукових досліджень, положення
міжнародно-правових актів і договорів [143].
Можна із впевненістю констатувати, що із прийняттям нового КПК України в
державі розпочався новий етап правової реформи, в новітнє законодавство України
імплементовано європейські стандарти у галузі захисту прав людини та здійснення
правосуддя, врахована прецедентна практика Європейського суду з прав людини,
насамперед стосовно України, впроваджені механізми і процедури, які багаторічною
практикою застосування в європейських країнах довели свою ефективність [186,
с.56].
Щодо закриття кримінального провадження, то новим КПК України
регламентовано, що кримінальне провадження закривається судом: якщо набрав
чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене
особою; помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є
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необхідним для реабілітації померлого; існує вирок по тому самому обвинуваченню,
що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального
провадження по тому самому обвинуваченню; потерпілий, а у випадках,
передбачених цим Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у
кримінальному провадженні

у формі приватного обвинувачення;

стосовно

кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала
особу; у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (перелік
випадків звільнення особи від кримінальної відповідальності міститься у
Кримінальному кодексі України 2001 року як у Загальній частині (так би мовити,
загальні підстави), так і в Особливій (спеціальні підстави)); якщо прокурор
відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків,
передбачених цим Кодексом; стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила
дії, передбачені ст.212 КК України, досягнутий податковий компроміс відповідно до
підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України;
досягнуто податковий компроміс у справах про кримінальні правопорушення,
передбачених ст.212 КК України, досягнутий податковий компроміс відповідно до
підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.
(ст.284

КПК

України).

Окрім

цього,

регламентовано

порядок

закриття

кримінального провадження щодо юридичної особи та щодо застосування
примусових заходів медичного характеру.
У зв’язку із масовими акціями протесту у листопаді-грудні 2013 року
Верховною Радою України 19 грудня 2013 року (набрав чинності 26 грудня 2013
року) було прийнято закон «Про усунення негативних наслідків та недопущення
переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час
проведення мирних зібрань», яким регламентовано звільнити від відповідальності
осіб, які були учасниками акцій протесту та масових заходів, щодо їхніх дій і рішень
у період з 21 листопада і до дня набрання чинності цим Законом; всі кримінальні
провадження та провадження щодо вчинення адміністративних правопорушень,
відкриті з приводу подій, визначених статтею 1 цього Закону, підлягають закриттю
[161].
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Водночас даний закон поставив у глухий кут багатьох юристів і суддів
зокрема, покликаючись на неможливість застосування такого на практиці через
відсутність у законодавстві механізмів його реалізації. Так заступник голови
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
П. Гвоздик звернув увагу на те, що єдиним видом звільнення від відповідальності,
який може відбутися за рішенням Верховної Ради України, є амністія. Проте у
вказаному законі амністія не згадується, а його положення, що регулюють питання її
застосування, майже повністю не відповідають чинному законодавству. Окрім
цього, у законі чітко не визначено коло осіб, на яких він поширюється, оскільки
вжитий термін «учасники акцій протесту та масових заходів», не дозволяє
визначити, кого саме слід вважати такими. Також незрозуміло, які масові заходи
маються на увазі, оскільки в зазначений у ньому період часу на території України
відбувалася велика кількість концертів, виставок, спортивно-видовищних та інших
масових заходів [85].
Так, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від
10.01.2014 у задоволенні клопотання захисників про звільнення від кримінальної
відповідальності осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ст.348 КК України на підставі ст.ст.1, 2 Закону України «Про
усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з
приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», відмовлено з тих
підстав, що нормами чинного кримінально-процесуального законодавства сторона
захисту не є суб’єктом звернення до суду із таким клопотанням на стадії досудового
розслідування, а таким правом (у відповідності до вимог КПК України) наділений
лише прокурор [253].
Окрім цього, 27.12.2013 Печерським районним судом м.Києва було
відмовлено у задоволенні клопотання захисника про звільнення обвинуваченого від
кримінальної відповідальності на підставі вищезгаданого закону, оскільки таке
клопотання слід розглядати під час розгляду кримінального провадження по суті, а в
даному випадку таке надійшло до суду з угодою про визнання винуватості [238].
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З метою уникнення неоднозначності трактування норм вказаного закону
16.01.2014 (набрав чинності 22.01.2014) було внесено зміни до закону, а саме:
визначено перелік злочинів (за умови, що ці злочини пов’язані з масовими акціями
протесту, які розпочалися 21.11.2013), за вчинення яких особи звільняються від
кримінальної відповідальності, коло осіб та умови та порядок застосування закону.
Встановлено, що даний закон підлягає виконанню протягом одного місяця [153].
Окрім цього, 02.02.2014 набрав чинності закон України «Про усунення
негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу
подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», яким регламентовано
звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які є підозрюваними або
обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 27 грудня 2013 року по день
набрання чинності цим Законом включно злочинів, передбачених статтями 109, 1101

, 161, 194, 259, 279, 293, 294, 295, 296, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350,

351, 352, 376, 377, 382, 386 Кримінального кодексу України, за умови, що ці злочини
пов’язані з масовими акціями протесту, які розпочалися 21 листопада 2013 року, та
закриття відповідних кримінальних проваджень. Цей закон вводиться в дію з дня,
наступного за днем публікації на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури
України повідомлення Генерального прокурора України про фактичне вчинення
учасниками масових акцій протесту сукупності таких дій: звільнення всіх зайнятих в
місті Києві та інших населених пунктах України під час акцій протесту будівель чи
приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також
допуск до своїх робочих місць осіб, які там працюють, та зняття інших перешкод
для належного функціонування зазначених об’єктів; розблокування транспортних
комунікацій на вулиці Грушевського у місті Києві учасниками масових акцій
протесту; розблокування інших вулиць, площ, провулків, бульварів тощо у місті
Києві й інших населених пунктах України, крім тих, на яких відбуваються мирні
акції протесту. У разі не вчинення учасниками акцій перелічених дій, не пізніше, як
через п’ятнадцять днів з дня наступного за днем набрання чинності цим Законом,
такий втрачає чинність [162].
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21.02.2014

Верховною

Радою

України

було

прийнято

закон

«Про

недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під
час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких
законів України» на підставі якого вищевказані закони втратили чинність, та який
постановив звільнити від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах,
визначених цим Законом, осіб, які були учасниками масових акцій протесту, що
розпочалися 21 листопада 2013 року.
17 січня 2015 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до
Податкового

кодексу

України

щодо

особливостей

уточнення

податкових

зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі
застосування податкового компромісу», прийнятий Верховною Радою України
25.12.2014. Досягнення податкового компромісу декриміналізує дії платників
податків, відносно яких відкрито провадження у справах про кримінальні
правопорушення, передбачені статтею 212 КК України.
Проаналізувавши

пам’ятки

історії

становлення

та

розвитку

норм

законодавства, яке діяло в той чи інший історичний період, ми дійшли висновку, що
такі норми тогочасного законодавства стали основою зародження та розвитку
деяких підстав закриття кримінального провадження та призвели до прогресивної
зміни законодавчого визначення підстав та порядку закриття кримінального
провадження в тенденції історичних змін під впливом тогочасних факторів, та як
наслідок удосконалення та приведення у відповідність чинного законодавства
міжнародним стандартам і пріоритетам захисту прав людини, відповідності умовам
сьогодення та курсом розвиток ефективності.
Окрім цього, враховуючи особливості історичного періоду тогочасне
трактування злочину, усталеності порядку закриття кримінального провадження як
діяльності суду, пропонуємо виокремити наступні етапи генези інституту закриття
кримінального провадження судом:
І етап – з давніх часів (часи дії Руської Правди) - до XIV ст. (до дії Литовських
статутів включно), тобто в період, коли злочин вважався різновидом гріха, а згодом
розцінювався як образа, норми закриття кримінального провадження не були
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систематизовані, не було регламентовано порядку закриття кримінального
провадження, передбачались лише певні види звільнення від кримінальної
відповідальності, зокрема такі, як примирення із потерпілим, закінчення строків
давності тощо.
ІІ етап - XIV ст. і до XІХ ст. характеризується поступовою зміною трактування
злочину вже як будь-якого порушення норм, встановлених державою, та розвитком
норм про закриття кримінального провадження, зокрема щодо розширення кола
підстав. Окремо варто виділити на цьому етапі ґенезу інституту закриття
кримінального провадження на території українських земель, зокрема Галичини, яка
з 1772 р. перебувала у складі Австрії, а з 1867 р. – у складі Австро-Угорщини. Так з
1774 року на території Галичини діяв Кодекс «Терезіана», в якому досить детально
регламентувалося звільнення від відповідальності за злочини, вчинені у стані
крайньої необхідності. Головним законодавчим актом, що регулював кримінальний
процес на території Галичини, був австрійський кримінально-процесуальний кодекс,
прийнятий 23.05.1873, яким зокрема було визначено порядок закриття провадження,
визначено, що закриття справи можливо лише слідчим суддею.
ІІІ етап – початок XІХ ст. до ХХ ст. В цей період розпочалася кодифікація
кримінального права в Російській імперії: укладено Звід законів Російської імперії,
зроблено

спробу

відділити

кримінально-правові

норми

від

кримінально-

процесуальних. Вперше було закріплено норму про відміну покарання злочинця,
який

помер.

Було

відповідальності,

вперше

замість

вжито

звільнення

термін
від

звільнення

покарання,

від
а

кримінальної

також

частково

систематизовано підстави для звільнення від кримінальної відповідальності.
IV етап – початок ХХ ст. до 1958 р. В цей період значного розвитку зазнало
власне українське законодавство. Кримінальне законодавство в УНР доби
Української Центральної Ради з одного боку базувалося на кримінальному та
кримінально-процесуальному

законодавстві

Російської

імперії

зі

змінами,

внесеними Тимчасовим урядом, а з іншого – власних нормативних актах. У 1922 р.
прийнято КПК УРСР, в якому систематизовано напрацьовані на той час загальні
підстави закриття кримінальної справи, зроблено спробу розподілу на реабілітуючі
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та нереабілітуючі, встановлено порядок закриття справи судом. КПК УРСР 1927 р.
було визначено ряд нових підстав закриття справи.
V етап припадає на період з 25.12.1958 – до 13.04.2012, пов'язаний із
прийняттям 25.12.1958 Основ кримінального законодавства СРСР і союзних
республік та КПК УРСР 1961 року, який в подальшому зазнавав чимало змін та
доповнень.
VІ етап – з 13.04.2012, який пов'язаний із прийняттям нового, чинного на
сьогодні, КПК України. Із його прийняттям в новітнє законодавство України
імплементовано європейські стандарти у галузі захисту прав людини та здійснення
правосуддя.
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1.2. Поняття, ознаки та завдання інституту закриття кримінального
провадження судом.
Як уже згадувалось вище, в історії розвитку вітчизняного законодавства
інститут закриття кримінального провадження судом не завжди носив таку назву, та,
відповідно,

по-різному

трактувався

науковцями.

З

вищенаведеного

також

вбачається, що інститут закриття кримінального провадження протягом тривалого
часу ототожнювався зі звільненням від кримінальної відповідальності та від
покарання, а також із припиненням кримінального переслідування тощо.
Розкриваючи

сутність

закриття

кримінального

провадження,

вчені

використовують різні підходи до визначення даного поняття та його змісту.
У працях дореволюційних юристів закриття кримінального провадження
здебільшого розглядалося науковцями як певна процесуальна дія (чи акт)
відповідного органу.
Так С.І. Вікторський визначав закриття кримінальної справи як судову
постанову про те, що подальше переслідування підозрюваного позбавлене змісту, і
що всі примусові заходи, застосовані до нього, мають бути скасовані [32, с.172].
І.Я. Фойницький під закриттям кримінальної справи розумів судову
постанову, якою встановлювалось, що подальший розгляд в судовому порядку
порушеного обвинувачення є неможливим, і всі застосовані до обвинуваченого
заходи мають бути скасовані [254, с.55].
Інтенсивного

розвитку

наукового

дослідження

інституту

закриття

кримінального провадження зазнало, починаючи з другої половини ХХ ст. З цього
часу закриття кримінальної справи розглядається у різних правових аспектах.
Так П.М. Давидов та Д.Я. Мірський визначали закриття кримінальних справ
як «кримінально-процесуальні дії органів дізнання, слідчого, прокурора, суду, які
здійснюються у порядку, передбаченому законом», та якими «закінчується
діяльність щодо збирання доказів та встановлення фактів» [45].
С.А. Шейфер визначав, що закриття провадження у кримінальній справі є
процесуальною гарантією проти необґрунтованого притягнення громадянина до
кримінальної відповідальності [268, с.4].
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А.Я.Дубинський зазначав, що закриття кримінальної справи є заключним
етапом розслідування, на якому уповноважений державою орган підводить підсумок
виконаній роботі, аналізує й оцінює сукупність зібраних доказів, а також розв’язує
питання, котрі випливають із прийнятого рішення по суті справи [49, с.5]. Вчений
зазначав, що це етап, на якому має бути виконано ряд завдань, а саме: аналіз і оцінка
зібраних по справі доказів, їхньої достатності для висновку про неможливість
продовжувати слідство; систематизація й оформлення матеріалу; вирішення всіх
питань, що виникають після закінчення провадження по справі (зняття арешту на
майно, повернення предметів, скасування запобіжного заходу тощо); повідомлення
про закриття справи всім зацікавленим суб’єктам та надання матеріалів справи для
ознайомлення [48, с.8].
На думку М.В.Жогіна і Ф.Н.Фаткулліна, закриття кримінальних справ є лише
процесуальним актом, що виражає рішення уповноваженої на те посадової особи
про відсутність необхідних для кримінального судочинства передумов та про
відмову від подальшого його ведення [55, с.283].
Як зазначає В.А. Ковальов, термін «закриття кримінальної справи» має два
значення. По-перше, це правовий інститут, що являє собою систему юридичних
норм, які регулюють один із видів закінчення провадження у справі. По-друге, це
кримінально-процесуальна діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора, суду,
яка здійснюється в порядку, передбаченому законом [151, с.3-4].
В.А. Михайлов вважає, що із закриттям кримінальної справи по суті
вирішується питання про кримінальну відповідальність, при цьому рішення дається
в негативній формі і вимагає, як необхідну передумову, підведення підсумків
розслідування [117, с.5].
На думку Ю.М. Грошевого і М.А. Погорецького, закриття провадження у
кримінальній

справі

є

процесуальною

гарантією

проти

необґрунтованого

притягнення громадянина до кримінальної відповідальності [94, с.226].
В.М. Тертишник вважає, що закриття кримінальної справи є юридичним
актом, внаслідок якого закінчується як досудове слідство, так і процесуальне
провадження у кримінальній справі, вирішується доля зібраних у кримінальній

46

справі речових доказів та майна, на яке був накладений арешт, відмінено обрані
запобіжні заходи, а правовідносини учасників процесу після набрання чинності
прийняття рішення переводяться в русло цивільного провадження [199, с.541-542].
Проаналізувавши

наведене,

слід

відзначити,

що

на

різних

етапах

доктринального розвитку інституту поняття «закриття кримінального провадження»
розглядалося як: 1) процесуальний акт, що виражає рішення відповідного органу чи
особи; 2) кримінально-процесуальна діяльність відповідних органів; 3) одна із форм
закінчення досудового розслідування; 4) гарантія від необґрунтованого притягнення
до кримінальної відповідальності; 5) самостійний правовий інститут.
Проте, кожне із вказаних визначень, в тій чи іншій мірі, характеризує інститут
закриття кримінального провадження, що свідчить про багатоаспектість цього
явища.
Г.І. Глобенко зазначив, що загострюючи увагу на певному аспекті закриття
кримінальних справ, важко відобразити цілісну сутність даного інституту. Адже і
процесуальний акт, і форма закінчення досудового розслідування, і юридичний
факт, і процесуальна гарантія – це прояви інституту закриття кримінальних справ,
форма реалізації норм, що охоплюються ним [37, с.42].
Цікаве визначення закриття кримінального провадження наводить Л.В.
Головко. На його думку, закриття кримінального провадження - це припинення
провадження in rem, що автоматично означає і припинення провадження in
personam, оскільки межі in personam не можуть існувати без меж in rem [100, с.772].
О.Ю.

Татаров

зазначав,

що

законність

і

обґрунтованість

закриття

кримінального провадження забезпечує, з одного боку, виконання завдання
кримінального процесу, а, з іншого, – незастосування кримінального покарання до
тих осіб, які винні у вчиненні злочинів, що не становлять великої суспільної
небезпеки і можуть бути виправлені та перевиховані в інший спосіб, або до осіб, які
втратили ознаки суспільної небезпечності [196, с.297].
Чинний КПК України дещо розширив (модифікував) завдання кримінального
провадження, якими визначив: захист особи, суспільства та держави від
кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників
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кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та
неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив
кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї
вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не
була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного
учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
К.В. Токаренко пропонує розуміти закриття кримінального провадження як
підсумкове рішення, що вирішує завдання кримінального провадження та досягає
його мети. Це рішення є кінцевим [200, с.44].
На нашу думку, жодне із вищенаведених визначень закриття кримінального
провадження не є повним та лише частково визначає сутність інституту закриття
кримінального провадження судом.
Для більш повного та змістовного визначення даного поняття слід врахувати
те, що в теорії права інститут права визначають як сукупність відносно
відособлених правових норм у рамках певної галузі (галузей) права, що регулюють
певну групу (вид) взаємозалежних суспільних відносин.
Інституту галузі права притаманні такі ознаки: 1) є складовою частиною галузі
права; 2) однорідність змісту (суспільних відносин); 3) утворюється з норм права,
що об’єднані спільним предметом регулювання; 5) нормативна впорядкованість; 6)
відносна самостійність у межах галузі; 7) юридична єдність норм права (заснована
як на змісті, так і на юридичній формі вираження) [110, с.259].
Г.Р. Крет виокремлює наступні ознаки інституту закриття кримінального
провадження: 1) наявність системи правових норм, які забезпечують відносну
самостійність у регулюванні певного виду процесуальних відносин; 2) наявність
безпосереднього зв’язку між правовими нормами і особливостями правовідносин,
котрі

регулюються

ними;

3)

наявність

законодавчо

визначеної

системи

процесуальних дій, які вчиняються за наявності певної підстави; 4) забезпечення
закінченого регулювання правовідносин.
Г.Р. Крет визначає закриття кримінального провадження (справи) як
комплексний процесуальний інститут, що поширюється на всі стадії кримінального
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процесу та являє собою систему правових норм, як регулюють порядок прийняття
уповноваженим органом чи посадовою особою рішення про неможливість
подальшого провадження у справі з огляду на встановлення певних визначених
законом обставин, внаслідок чого завершуються правовідносини між суб’єктами
процесу [89, с.308].
Враховуючи наведене, ми пропонуємо визначати закриття кримінального
провадження судом як підінститут вказаного інституту - систему кримінальних
процесуальних

норм,

які

регулюють

процедуру

розгляду

кримінального

провадження судом, який в результаті аналізу та оцінки зібраних у справі доказів, на
підставах передбачених КПК України, робить висновок про недоцільність або
неможливість продовження судового розгляду та приймає рішення про відмову від
подальшого його проведення, про що вказує у відповідній ухвалі.
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови «закрити»
означає «припинити діяльність кого-, чого-небуть, забороняти щось». Отже, терміни
«закрити», «припинити» насамперед вказують на закінчення певної діяльності [31,
с.398].
Термін «закриття» в словосполученні «закриття кримінального провадження
судом»

означає

«закінчення

процесуальної

діяльності,

яку уповноважений

виконувати суд».
Варто зазначити й про тотожність термінів «закриття» і «припинення».
Аналізуючи ці поняття, можна дійти висновку, що для прийняття рішення про
закриття кримінального провадження суд повинен встановити фактичні дані, які
вказують на необхідність припинення їхньої діяльності, що за винятком окремих
випадків, тягне за собою прийняття рішення про закриття кримінального
провадження.
К.В. Токаренко вважає, що поняття «закриття кримінального провадження»
містить у собі всі ознаки кримінально-процесуального поняття «рішення», а тому
вважає, що «закриття» є рішенням стосовно «кримінального провадження», що
означає припинення всієї процесуальної діяльності, яка здійснюється в ньому [201].
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Відтак, закриття кримінального провадження судом слід визначати як
діяльність суду, яка полягає у врегулюванні останнім кримінально-правового
конфлікту у межах своїх повноважень або у передбачених випадках враховує його
врегулювання самими сторонами, та в результаті аналізу та оцінки зібраних у справі
доказів приймає відповідне рішення.
Вважаємо, що КПК України було б доречно доповнити нормою, яка б
визначала закриття кримінального провадження судом, та пропонуємо доповнити
ст.3 КПК України пунктом 7-1 такого змісту: «Закриття кримінального провадження
судом - це діяльність суду, яка полягає у врегулюванні останнім кримінальноправового конфлікту у межах своїх повноважень або у передбачених цим Кодексом
випадках, враховує його врегулювання самими сторонами, та прийняття в результаті
аналізу та оцінки зібраних у справі доказів рішення».
Як видається, на практиці єдиним проблемним моментом є усталеність
використання терміну закриття кримінальної справи, а не закриття кримінального
провадження, позаяк для такої адаптації потрібен час, та й помилки у цьому немає,
так як поняття кримінальне провадження, як це вбачається з визначення, наведеного
законодавцем у п.10 ст.3 КПК України, використовується як синонім поняття
«кримінальна справа», «кримінальний процес» та «кримінальне судочинство» [204,
с.79].
У

науковій

літературі

трапляються

ототожнення

понять

«закриття

кримінального провадження» і «припинення кримінального переслідування».
Спробуймо дослідити, чи справді дані поняття є тотожними.
А.В. Лапкін стверджує, що кримінальне переслідування може тлумачитися у
широкому і вузькому значеннях. Поняття «кримінальне переслідування» у
широкому розумінні охоплює всю процесуальну діяльність у кримінальній справі:
встановлення події і обставин злочину, особи, що його вчинила, доведення
винуватості останньої і її покарання, тобто тотожне поняттю «провадження у
кримінальній справі». У вузькому сенсі кримінальне переслідування розглядається
суто як кримінально-процесуальна діяльність обвинувачення конкретної особи у
вчиненні злочину. У цьому значенні кримінальне переслідування полягає у
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реалізації обвинувальної функції шляхом кримінально-процесуальної діяльності
проти конкретної особи і відрізняється від іншої процесуальної діяльності,
спрямованої на встановлення події і обставин злочину та особи, яка його вчинила,
що охоплюється поняттям «розслідування злочину» [102, с.54].
Лексичне значення слова «переслідування» - дія за значенням переслідувати;
переслідувати - гнатися слідом за ким-небудь, намагаючись наздогнати, знищити і т.
ін.; висліджувати кого-небудь з метою покарання, віддання до суду [182].
Враховуючи те, що мовна форма кримінально-процесуального закону є основою
його лексико-граматичного тлумачення [74, с.148], в основу процесуального поняття
кримінального переслідування має бути покладено саме це лексичне значення [38,
с.138].
М.С.Строгович

визначав

кримінальне

переслідування

як

сукупність

процесуальних дій, спрямованих на те, щоб викрити у вчиненні злочину притягнену
до кримінальної відповідальності особу та забезпечення застосування до неї
заслуженого покарання [193, с.507].
І.В. Рогатюк визначає кримінальне переслідування як дії з доказування події
злочину, виявлення особи, що його вчинила, викриття цієї особи у вчиненні
злочину, реалізації щодо неї кримінальної відповідальності [171, с.80].
На нашу думку, найбільш точним визначення поняття кримінального
переслідування запропоновано К.Токаренко, яка зазначила, що кримінальне
переслідування – здійснювана відповідно до норм кримінального процесуального
закону діяльність визначених учасників кримінального провадження, змістом якої є
встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, доведення з
урахуванням як обвинувальних, так і виправдувальних доказів, вини переслідуваної
особи та підтримання державного обвинувачення [200, с.40].
Для позначення саме діяльності, спрямованої на викриття особи у вчиненні
злочину

та

забезпечення

використовувати

термін

її

кримінальної

«кримінальне

відповідальності,
переслідування».

доцільніше
Визначаючи

співвідношення обвинувачення у процесуальному значенні та кримінального
переслідування, як виявляється, буде некоректним визнання синонімічності цих
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понять. Також слід зазначити, що відмовитися від обвинувачення як самостійної
категорії із його поділом на матеріальне та процесуальне й повністю замінити
терміном «кримінальне переслідування» не є можливим, оскільки у цьому випадку
втратять сенс такі процесуальні дії, як зміна та доповнення обвинувачення, відмова
від підтримання обвинувачення. Але визнання синонімічності понять кримінальне
переслідування

та

обвинувачення

у

процесуальному

розумінні

теж

буде

некоректним. Обвинувачення обов'язково здійснюється перед судом; у суді однією
із сторін є сторона обвинувачення. Крім того, етимологічне значення слова
«обвинувачувати» пов'язане із покладенням вини на кого-небудь за щось; вважати
винним, звинувачувати; притягати до відповідальності і доводити чию-небудь вину
в ході судового розслідування; виступати в ролі судового обвинувача або на стороні
обвинувачення в судовому процесі [183].
З урахуванням вищенаведених доктринальних підходів та законодавчих
положень, на нашу думку, співвідношення обвинувачення та кримінального
переслідування є таким: обвинувачення у процесуально-правовому розумінні є
формою кримінального переслідування, а також його етапом, а не синонімом цього
поняття.
Дискусійним є питання і про процесуальний момент закінчення кримінального
переслідування.
Закінчення кримінального переслідування, зокрема у судовому провадженні,
має різну правову природу. Так у разі закриття кримінального провадження судом
це не можна розглядати як кримінальне переслідування, до кримінального
переслідування відноситься лише клопотання прокурора або потерпілого про
закриття кримінального провадження.
Поряд з тим слушною вважаємо думку Г.В.Рось про те, що розбіжності в
поняттях «закриття кримінального провадження» та «припинення кримінального
переслідування» полягають в тому, що закриттям провадження завершується
діяльність у справі в цілому, а в разі припинення кримінального переслідування
припиняється лише діяльність щодо розслідування фактів, які характеризують
діяння певної особи. У разі припинення кримінального переслідування провадження
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триває, а в деяких випадках, передбачених законом, зупиняється. Однак, у тих
випадках, коли у справі розслідувалося тільки діяння певної особи і кримінальне
переслідування щодо неї припиняється, це означає й закриття провадження в справі
в цілому [174, с.25].
Ми погоджуємось із твердженням В.В. Навроцької про розмежування поняття
«закриття

провадження»

та

«припинення

переслідування».

Кримінальне

переслідування – це процесуальна діяльність, що здійснюється стороною
обвинувачення з метою викриття підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні
злочину. Кримінальне переслідування повинно врегулювати випадки, коли
обвинувачення у кримінальній справі є «складним», тобто у справі як обвинувачені
притягуються декілька осіб чи одна особа обвинувачується у вчиненні декількох
злочинів. У кримінальній справі може здійснюватися ціла низка кримінальних
переслідувань, і припинення одного з них не тягне припинення кримінальної справи
в цілому. Єдиним винятком, коли припинення кримінального переслідування
автоматично тягне закриття кримінальної справи, є ситуація, за якої у кримінальній
справі фігурує тільки один епізод, щодо якого переслідування особи припинено.
Таким чином, закриття кримінального провадження завжди тягне за собою
припинення кримінального переслідування, однак допускається припинення
кримінального переслідування без закриття кримінального провадження [121, с.175176].
Разом з тим вважаємо слушною позицію О.В. Волинської про те, що закриття
кримінального провадження судом є лише формою припинення кримінального
переслідування судом [34, с.143].
Вважаємо за доцільне зазначити й про відмінність понять «закриття
кримінального провадження судом» та «зупинення кримінального провадження
судом».
Під зупиненням провадження у судових стадіях, зазвичай, розуміється перерва
на невизначений час в процесуальній діяльності суду (судді), обумовлена
передбаченими законом обставинами, що починаються з моменту винесення
рішення про зупинення і завершується прийняттям рішення про відновлення
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кримінального провадження чи його закриттям [261, с.130]. Ю.А. Кричун та П.С.
Степанов відзначають: «зупинення судового провадження – це вимушена перерва у
провадженні за наявності підстав, що унеможливлюють проведення судового
розгляду» [96, с.41].
Зупинення судового розгляду, - як пише А.А. Сеньков - це процесуальне
рішення, прийняте судом за своєю ініціативою або клопотанням сторін (сторони),
або стан справи в частині переривчастості судового розгляду, обумовлене
відсутністю достатніх правових умов для продовження судового процесу, з підстав,
прямо вказаних у законі, на невизначений термін ( до усунення цих обставин) [180,
с.16].
Вважаємо, що вищевказані наукові тлумачення цього правового явища
повністю розкривають сутність та значення кримінального провадження в суді.
Порівнюючи досліджені нами поняття «закриття кримінального провадження
судом» та «зупинення кримінального провадження судом», можна констатувати, що
дані правові явища за своєю природою є різними. Закриття кримінального
провадження судом має наслідком повне припинення та закінчення будь-яких
процесуальних дій у кримінальному провадженні, а зупинення передбачає лише
тимчасове

припинення

вчинення

будь-яких

процесуальних

дій

в

межах

кримінального провадження; закриваючи кримінальне провадження, на відміну від
зупинення кримінального провадження, суд не зазначає підстав, з настанням яких
провадження буде відновлене тощо.

54

1.3. Реалізація норм інституту закриття кримінального провадження судом в
законодавстві зарубіжних держав
Ухвалення нового Кримінального процесуального кодексу стало важливим
кроком для України, який свідчить про наближення до європейських стандартів
правосуддя. Даний нормативно-правовий акт був розроблений із урахуванням,
зокрема, найкращого досвіду інших країн світу, зокрема тих, що входять до
Європейської спільноти. Проект нового КПК пройшов ретельну міжнародну
експертизу і отримав схвальну оцінку Парламентської асамблеї Ради Європи. Він
офіційно й на міжнародному рівні визнаний таким, що відповідає очікуванням
Європи. Перехід від констатації необхідності змін до якісно нового кодексу
переконливо свідчить про прагнення України розвиватися як європейська правова
держава, зміцнювати верховенство права та всебічно утверджувати права і свободи
громадян. Основна ідея нового КПК України полягає у трансформуванні
кримінального процесу із засобу боротьби зі злочинністю у механізм захисту
суспільства та особи, яка зазнала шкоди у результаті злочину, і якнайшвидшого та
найефективнішого відновлення порушених злочином прав [79, с.80].
Для усунення прогалин у застосуванні нового КПК, а в деяких випадках й
правильного чи більш раціонального застосування положень даного кодексу,
доцільно вивчити міжнародну практику, та, використовуючи закордонний досвід,
йти до основної мети – створення України як правової держави європейського рівня.
При цьому варто погодитись і взяти до уваги твердження Г.Дашкова, який підмітив,
що: «непоодинокими є випадки, коли досвід однієї країни чи навіть поодинокий
факт сприймається за загальноприйняту практику усіх цивілізованих країн» [46, с.3].
У даному досліджені буде проаналізовано нормативно-правове регулювання
та реалізація норм інституту закриття кримінального провадження судом у
законодавстві зарубіжних держав.
Перш за все пропонуємо дослідити регламентацію закриття кримінального
провадження судом у англосаксонській системі права, яка є протилежною звичній
для нас континентальній системі права.
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До англосаксонської системи права відносяться правові системи багатьох
країн, серед них Об’єднане королівство Великобританії і Північної Ірландії, США,
Канада, Австралія, Нова Зеландія.
Англосаксонська система права, в тому числі і її кримінально-процесуальна
складова, традиційно надає особливу роль нормам неписаного (прецендентного)
права (unwritten law), та з точки зору різних авторів, є однією з найбільш
традиційних (в деякому сенсі навіть ортодоксальних), історично сформованих форм
правової системи. Відтак, англосаксонська система кримінального процесу значно
відрізняється від кримінального процесу України. У даному випадку найбільш
цікавим є кримінальний процес держав, які, в силу історичних, економічних причин,
володіють особливим становищем серед країн з англосаксонською системою права Великобританії і США.
Кримінальний процес Великобританії суттєво відрізняється від романогерманського, оскільки регулюється значною кількістю норм та приписів
канонічного права, працями класиків юриспруденції, звичаями та усталеними
нормами моралі, тощо. Тут дотепер немає свого кримінально-процесуального
кодексу, діють правові інститути, які виникли ще декілька століть тому, а саме
судочинство ґрунтується на більше ніж 300 законодавчих актах і численних судових
прецедентах, які нерідко характеризуються архаїчністю.
Кримінальний процес в Англії в основному базується на принципі
змагальності. Значну роль у кримінальному судочинстві відіграє приватне
обвинувачення. Правом кримінального переслідування наділена будь-яка фізична чи
юридична особа. Так потерпілий чи будь-яка інша особа, яка наділена таким правом,
може здійснювати попереднє розслідування особисто або доручити таке приватному
детективу чи звернутись до відповідних державних органів (поліції, слідчого
апарату

департаменту

Директора

публічних

переслідувань,

Державної

обвинувальної служби, яку очолює Генеральний аторней).
У кримінальному процесі Англії передбачено два порядки розгляду
кримінальних справ: сумарне (спрощене) провадження та провадження із
обвинувальним актом, що перш за все залежить від ступеня небезпечності скоєного
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злочину. Так в порядку сумарного провадження розглядаються справи щодо
малозначних правопорушень, а до справ, які вимагають обвинувального акту,
належать справи про тяжкі злочини. Провадженню із обвинувальним актом
притаманна стадія попереднього розгляду. На цій стадії на принципі змагальності
відбувається перевірка суддею достатності підстав для відання обвинуваченого до
суду. За результатами попереднього розгляду суддя приймає рішення про передачу
обвинуваченого до суду або ж про закриття кримінального провадження, якщо не
знайде достатньо доказів на підтвердження вини обвинуваченого.
В ході сумарного провадження кримінальне провадження може бути закрито
на підставі відмови сторони обвинувачення у наданні доказів. Зокрема, якщо
обвинувачений не виступив із заявою щодо визнання вини, то орган кримінального
переслідування (за згодою суддів) може відмовитися від обвинувачення. Зазвичай це
відбувається

в

ситуаціях,

коли

свідки

обвинувачення

недоступні,

а

суд

відмовляється зробити перерву, вважаючи, що сторона обвинувачення має
можливість продовжити виклад своєї справи на підставі наявних доказів [17, с.249].
У разі, якщо обвинувачений вже висловився щодо своєї вини, заявив про свою
невинуватість, сторона обвинувачення повинна або продовжити свою справу, або
просити перерву, або відмовитись від обвинувачення. Зазвичай останній варіант
обирається, якщо:
1) обвинувачений визнав вину в одному із злочинів, і сторона обвинувачення
не бажає продовжувати процес щодо інших діянь;
2) сторона обвинувачення переглянула свої докази і не бачить перспективи
отримання обвинувального вердикту;
3) з'явилися нові відомості, що реабілітують обвинуваченого.
Якщо

обвинувачення

не

пропонує

докази

і

закриття

провадження

зареєстровано судом, то новий процес може бути розпочатий лише за умови, якщо
обвинувачений не перебував під загрозою засудження. Наприклад, у справі Holmes v
Camball (1998) мало місце закриття провадження у зв'язку з неявкою в процес
представника обвинувачення, а згодом обвинувач розпочав новий процес за тим же
самим обвинуваченням, але магістратський суд відмовився розглядати справу,
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мотивувавши тим, що це буде означати зловживання процесом. Апеляційна
інстанція вказала, що обвинувачений не міг бути засуджений на слуханні при неявці
обвинувача, тому він не знаходився під загрозою засудження, і таким чином
доктрина «раніше виправданий» не перешкоджає висунення нового обвинувачення
[3, с.99].
Необхідно зазначити, що в англійському праві існують підстави закриття
кримінальної справи, які за своєю суттю можна віднести до обставин, що
виключають злочинність діяння. Встановлення наявності (відсутності) даних фактів
(обставин) під час розгляду справи судом є підставою для прийняття рішення про
неможливість притягнення особи до кримінальної відповідальності в цілому і
припинення даної діяльності.
Так у дослідженні з кримінального права проф. К.С. Кенні визначає такі
обставини, як «обставини, що виключають кримінальну відповідальність». Ним
пропонується виділити три групи таких обставин: коли воля відсутня, коли воля не
спрямована на скоєне, коли воля пригнічена примусом.
До

першої

групи

відносяться:

недосягнення

віку

кримінальної

відповідальності, душевна хвороба (неосудність), сп'яніння (не будь-яке), вчинення
діяння корпорацією (юридичною особою), але тільки в деяких випадках.
Друга група включає в себе фактичну помилку. Юридична помилка «... не
може служити в Англії виправданням скоєного злочину».
Видами обставин третьої групи, названих Кенні «обставини захисту», є:
виконання наказу, фізичний і психічний примус, необхідність [76, с.52].
На відміну від англійського кримінально-процесуального права, даній галузі
права США притаманні ознаки, які роблять його схожим до норм права
континентальної системи [216]. Особливістю кримінально-процесуального права
США залишається також його недостатня кодифікованість і наявність значної
кількості норм так званого прецедентного права. У праві США, як і в англійському,
домінує процесуальне право над матеріальним та його диференціацією на загальне
право і право справедливості. У США, як і в Англії, головне джерело права
становить судова практика. Проте, остання відіграє не однозначну роль у створенні
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прецедентів. На відміну від англійського Апеляційного суду і палати лордів, вищі
суди США (Верховний суд США і верховні суди штатів) не вважають себе
зобов'язаними власним прецедентам і можуть, таким чином, змінювати свою
практику.
Порушувати кримінальне переслідування й підтримувати обвинувачення в
суді може потерпілий від злочину. У США є численні приватні розшукові бюро, які
за плату проводять розшуки на користь того, хто до них звертається.
Практично в більшості випадків кримінальне переслідування в США
порушується і ведеться поліцією, федеральним бюро розслідувань (ФБР) і органами
атторнейської служби.
Як варіант, за результатами досудового розслідування може бути прийнято
рішення про припинення справи або врегулювання ситуації на поліцейському рівні
(попередження і т.д.), основним аргументом в даному випадку є «рівень доказів»
злочину, правильність кваліфікації, наявність складу злочину.
Якщо з точки зору посадової особи зібрані матеріали (кримінальна справа)
варті уваги суду, матеріали передаються аторнею, який здійснюватиме кримінальне
переслідування в суді. Останній у свою чергу проводить комплекс заходів
необхідних для ухвалення рішення про звинувачення, аналізуючи і перевіряючи
отримані матеріали, оцінюючи їх за різними характеристиками, аж до попереднього
розгляду в судових органах з метою оцінки «судової перспективи» зазначених
матеріалів. Обвинувач також наділений правом відмовитись від підтримання
обвинувачення, зокрема у випадку недостатності доказів чи конфлікту інтересів [1,
c.83].
Розслідування в суді має бути закінченим, як правило, в одному засіданні. За
результатами судового розгляду суддя вирішує питання про те, чи достатньо підстав
для притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності. Якщо таких
підстав немає, він постановляє зняти з обвинуваченого обвинувачення, тобто
припинити справу.
Наприклад, в ході попереднього слухання у справі суддя наділений правом
прийняти рішення про відсутність достатніх даних для подальшого провадження у
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справі. Оформлення даного рішення проводиться шляхом складання письмового
документа, при тому форма даного документа часто чітко не встановлена.
Наприклад, відповідно до §871 Кримінального кодексу штату Каліфорнія, якщо в
ході попереднього слухання приймається негативне рішення про подальший рух
кримінальної справи, магістрат робить напис на скарзі обвинувача у вигляді
резолюції або в тексті своєї постанови: «Оскільки немає достатньої підстави
вважати, що (вказується прізвище) винен (а) у вчиненні вказаного злочину, я
постановляю скаргу відхилити, а з нього (неї) обвинувачення зняти». При цьому
опис юридичних фактів та актів, які є підставою для цього рішення, не
здійснюється.
У США, на відміну від Англії, кримінальна справа може бути закрита й на
стадії судового розгляду в суді першої інстанції, до безпосереднього розгляду
справи. Підставою цього може бути задоволення клопотання обвинуваченого або
його захисника про недостатність доказів обвинувачення чи про виключення з
доказів тих, що були отримані без дотримання конституційних гарантій і свобод
особи. На вказаній стадії справу може бути закрито також у зв’язку з відмовою
прокурора від продовження кримінального переслідування, яка для суду є
імперативною. Можливе закриття й на судовому слідстві, коли після представлення
доказів обвинувачем захисник обвинуваченого порушить питання про закриття
справи у зв’язку з відсутністю достатніх даних, що підтверджують винність
підсудного у вчиненні злочину [85, с.250].
На стадії апеляційного провадження в США, що, так само, як і в англійському
кримінальному

процесі,

об’єднує

різні

способи

перевірки

законності

та

обґрунтованості вироків, також може бути закрито кримінальну справу, що може
бути результатом задоволення скарги.
У Кримінальному кодексі Австралії передбачено приблизно ті ж обставини,
які закріплені в вищевказаних Примірному КК США і КК штату Нью-Йорк, проте
такі більш систематизовано і юридично аргументовано.
Так зокрема, в ч.2.3.13 КК Австралії виділено 3 групи обставин, що
виключають кримінальну відповідальність. Перша група – це «обставини, пов’язані
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з недостатністю правоздатності»: недосягнення віку кримінальної відповідальності;
психічні розлади (суть цієї обставини в законі не роз'яснюється, але, виходячи з
аналізу судової практики, це психічна неповноцінність, що не досягла ступеня
неосудності, і до неї законом відноситься старість, інтелектуальна недієздатність,
розумове захворювання, пошкодження мозку і істотна дезорганізація особи).
Друга група включає сп'яніння «але за умови, якщо воно не було умисним».
До третьої групи «Обставини, пов'язані з наявністю помилки або незнання»
віднесено: два види фактичної помилки і два види юридичної помилки (помилка або
незнання статутного права, помилка або незнання підзаконних актів).
І нарешті, четверту групу складають «Обставини, пов'язані з певними
зовнішніми чинниками»: фізичний примус, в тому числі й загроза такого, раптова
або надзвичайна критична ситуація, тобто крайня необхідність; самозахист; законне
повноваження - вчинення дій, що завдають шкоди, якщо вони обґрунтовані і
виконані відповідно до норм права [215].
В країнах романо-германської системи права інститут закриття кримінального
провадження також має свої особливості, які притаманні як в цілому самій романогерманській системі права, так і ті, які притаманні конкретній державі. Як ми вже
зазначали

вище,

англосаксонський

кримінальний

процес

в

основному

характеризується змагальним (обвинувальним) началом, тоді як змішаний процес є
характерним

для

континентальної

країн
Європи

континентальної
зразком

Європи.

змішаного

Для

більшості

кримінального

процесу

країн
став

кримінальний процес Франції.
Кримінально-процесуальне

право

Франції

є

формою

змішаного

чи

континентального процесу. Особливістю кримінально-процесуальної теорії Франції є
концепція про те, що будь-яким злочином заподіюється шкода як приватній особі
(потерпілому), так і інтересам суспільства, тобто держави. Відповідно до даної
концепції в кримінальному процесі Франції існує вчення про двох позовах публічному і цивільному, шляхом пред'явлення яких і відображається реакція держави
і людини на вчинений злочин, що в свою чергу отримало назву «змішаного процесу».
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У Франції уся діяльність, що пов'язана з кримінальним переслідуванням,
охоплює собою діяльність щодо порушення, підтримки, дозволу або припинення
публічного позову спеціально уповноваженими на те державою органами. Єдиним
державним органом, наділеним правом порушення кримінального переслідування, є
прокуратура. При цьому необхідно зазначити, що пред’явлення публічного позову
визнається у Франції стадією кримінального процесу, в ході якої вирішується питання
про приведення в рух публічного позову щодо осіб, які вчинили той чи інший злочин.
Цікавим є те, що прокурор у стадії судового розгляду не має права
відмовитися

від

підтримання

обвинувачення.

Прокурор

–

представник

суспільства у кримінальному процесі. Суспільство довіряє прокурору право
пред'явити публічний позов, але не передає йому право відмовитися від позову.
Якщо прокурор вважає, що обвинувачення було пред'явлено помилково, це не
усуває компетенцію суду і не знімає з останнього обов'язку розглянути справу по
суті і винести вирок [119, с.182].
Після так званого порушення кримінального провадження проводиться дізнання
та слідство. Іноді в теорії французького права виділяють ще й стадію досудової
частини провадження.
Етап досудової підготовки закінчується поданням матеріалів слідчому судді. За
результатами розгляду поданих матеріалів, слідчий суддя може прийняти одне із
таких рішень: про закриття справи або про передачу її до суду. У першому випадку
рішення приймається, «якщо діяння не є ні злочином, ні проступком, ні
правопорушенням, або якщо особу, яка вчинила діяння, не встановлено, або якщо
немає достатніх доказів проти обвинуваченого». (ч.1 ст.177 КПК Франції) [192,
с.103]. Аналогічне рішення про припинення кримінального переслідування у
зазначених випадках, згідно зі ст.212 КПК Франції, приймає Обвинувальна камера, яка
є судом другої інстанції й до якої надходять від слідчого судді всі справи про злочини
[175].
Розгляд кримінальних справ по першій інстанції відбувається в судах
присяжних (щодо справ про злочини), у виправних трибуналах (щодо справ про
проступки), в поліцейських трибуналах (щодо справ про порушення).
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В розділі 2 КК Франції наведено перелік обставин, що виключають кримінальну
відповідальність, серед яких зокрема: особа не підлягає кримінальній відповідальності
при неосудності; не підлягає кримінальній відповідальності той, хто здійснює
передбачене кримінальним законом діяння під впливом якої-небудь сили або примусу,
яким він не міг протистояти; вчинення діяння внаслідок помилки; здійснення якоїнебудь дії, запропонованої або дозволеної законом або регламентом, чи у випадку
виконання наказу або розпорядження (при цьому відповідальність виконавця
виключається, якщо вимога (наказ) виходить від законної влади і особа очевидно не
знає про неправомірність такої вимоги); необхідна оборона, яка можлива тільки від
«необгрунтованого посягання»; крайня необхідність; не досягнення віку кримінальної
відповідальності, яка настає з 13 до 17 років.
КК Франції чітко не розмежовує обставини, що виключають злочинність діяння
і обставини, які є підставою для звільнення (ненастання) від кримінальної
відповідальності [133, с.77-84].
Схожий перелік обставин наведений у Кримінальному кодексі Іспанії.
Злочинність діяння виключають такі обставини, як: необхідна оборона, вона
визнається правомірною за умови, якщо напад був протиправним, тобто визнається
злочином або проступком, спосіб захисту повинен відповідати «вимогам розумної
необхідності», і захист не повинен бути спровокований; крайня необхідність (така
визнається правомірною, якщо заподіяна шкода є рівнозначною тій, яку запобігали,
такий стан не повинен бути спровокований особою, яка заподіяла шкоду; крайня
необхідність правомірна, якщо така є професійним обов'язком особи, яка перебуває в
такому стані, «... не є самопожертвою на захист чиїхось прав»); виконання свого
обов'язку, законне здійснення свого права, а також професійних або посадових
обов'язків.
Кримінальну відповідальність виключають такі обставини, як: не досягнення
особою віку кримінальної відповідальності; неосудність (тимчасовий психічний
розлад не звільняє від відповідальності, якщо воно було спровоковано самим
суб'єктом з наміром вчинити злочин); нездатність усвідомлювати дійсність з
народження або з дитинства в силу психічних порушень; стан сильного алкогольного,
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наркотичного та іншого отруєння під час вчинення злочину за умови, що особа не
мала наміру його вчинити або не передбачала і не повинна була передбачити
можливість його вчинення; діяння, вчинене в стані сильного страху; а також
непереборна помилка щодо дії та/чи щодо протиправності діяння (юридична чи
фактична помилка) [275].
Кримінально-процесуальне право ФРН є одним із найстабільніших у Європі.
КПК ФРН, прийнятий в 1877 році, на сьогодні діє в редакції від 07.04.1987. Так у
КПК ФРН визначено значне коло підстав, з яких прокуратура має право відмовитися
від кримінального переслідування або закрити справу. Це не тільки справи про
малозначні кримінально карані діяння і справи приватного обвинувачення, законом
від 26 липня 1968 року «Про зміни в кримінальному праві» введено принцип
доцільності щодо державних злочинів (так звані справи про захист держави) і
передбачено невизначені основи закриття справ цієї категорії. Так Генеральний
прокурор ФРН має право відмовитися від кримінального переслідування державних
злочинів, якщо проведення судового процесу викликало б небезпеку серйозної
шкоди Федеративній Республіці Німеччина і якщо переслідування суперечило б
іншим вищим суспільним інтересам [83, с.48].
Можливою є відмова від кримінального переслідування при дієвому каятті
особи, яка вчинила державний злочин, якщо така особа після вчинення злочину, але
перш, ніж їй стало відомо про його розкриття, сприяла запобіганню шкідливих
наслідків, що стосуються безпеки ФРН. Умовою звільнення від кримінальної
відповідальності є також повідомлення відомостей про намір здійснити зраду
Батьківщині, видати державну таємницю або створити загрозу зовнішній безпеці
держави.
Характерним для закриття кримінального провадження прокурором є
необхідність згоди суду на припинення провадження у справі, що свого роду
обмежує

повноваження

прокурора

у

справі,

ставить

у

рамки

свободу

прокурорського розсуду, перешкоджає свавільності його рішень та не допускає
виникненню суперечності між рішенням прокурора і метою реалізації призначення
покарання.
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Після закінчення досудового розслідування за наявності достатніх доказів
прокурор направляє справу до суду. В обвинувальному висновку має бути
клопотання про відкриття судового розгляду. Разом з обвинувальним висновком
в суд направляються всі матеріали кримінальної справи.
Судовий розгляд відбувається у двох стадіях: підготовка справи до
розгляду і безпосередньо усний судовий розгляд.
За результатами розгляду справи, суд вправі на будь-якій стадії
провадження та згоди служби державного обвинувачення та обвинуваченого
закрити провадження.
У кримінальному процесі ФРН кримінальну справу може бути закрито судом:
з

процесуальних

підстав

(наприклад,

після

закінчення

строку

давності),

матеріальних підстав (виявилося, що діяння не є кримінально караним), і з
фактичних підстав (в матеріалах справи відсутні докази на підтвердження скоєного
діяння).
Кримінальний Кодекс ФРН регулює давність притягнення до кримінальної
відповідальності. Закінчення строків давності притягнення до кримінальної
відповідальності розглядається в якості обставини, що перешкоджає продовженню
процесу.
Ще однією процесуальною підставою припинення провадження виділяють
смерть обвинувачення.
Відсутність доказів, що вказують на вчинення злочину, і нереальність
засудження - достатні підстави для відмови (припинення) кримінального
переслідування.
У кримінальному законодавстві ФРН підстави для звільнення від кримінальної
відповідальності не є систематизованими. До таких підстав, зокрема, відносять:
помилку (особа, яка вчинила злочин не розуміла та не могла розуміти
протиправність

свого

діяння;

така

особа

звільняється

від

кримінальної

відповідальності, якщо вона не могла уникнути цієї помилки); необхідну оборону;
крайню

необхідність;

згоду

потерпілого

та

звільнення

від

кримінальної
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відповідальності у випадку заподіяння останньому тілесного ушкодження [214,
с.311].
Як і у КПК ФРН, так і чинним Кримінальним процесуальним кодексом Австрії
передбачено «право обвинувача розпоряджатися справою», тобто кримінальний
процес триває до тих пір, доки цього вимагає сторона обвинувачення. Так якщо
прокурор відмовляється від підтримання обвинувачення або ж обґрунтовує
відсутність підстав для подальшого переслідування особи до початку судового
розгляду, то суд повинен закрити провадження у справі, а якщо ж прокурор
відмовиться від підтримання обвинувачення після відкриття кримінального
провадження судом, то суд повинен ухвалити виправдувальний вирок. Таким чином,
функцію закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування
покладено на суд.
Ще однією підставою для закриття кримінального провадження судом є
смерть обвинуваченого. Закриття кримінального провадження судом за цією
підставою можливе на будь-якій стадії судового розгляду, в тому числі і під час
розгляду справи в апеляційні і касаційній інстанціях (§ 354 КПК Австрії).
Обставиною, що перешкоджає провадженню у кримінальній справі, є
закінчення терміну давності. Якщо дану обставину буде встановлено під час
судового розгляду, то суд постановляє виправдувальний вирок.
Провадження у кримінальній справі і кримінальне преслідування в окремих
випадках припиняються за актом амністії або помилування Президентом
Австрійської Республіки. Від помилування слід відрізняти закриття кримінального
провадження на підставі указу Президента, яке можливе лише в офіційних деліктах
на підставі ст.65 Конституції Австрійської Республіки.
КПК Австрійської Республіки передбачено підстави закриття кримінального
провадження приватного обвинувачення. До таких підстав, зокрема, належать: не
подання приватним обвинувачем до суду у встановлений законом строк (14 днів)
обвинувального акту чи заяви про підтримання обвинувачення; неявка в судове
засідання без поважних причин, а також відмова у висловленні пропозиції при
обранні міри покарання обвинуваченому [27, с.200].
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Система кримінального процесу Угорщини встановлюється положеннями
Закону ХІХ 1998 р. «Про кримінальний процес». Даним законом регламентовано
право прокурора відмови від обвинувачення. Таке своє право він може використати,
винятково маючи на меті дотримання принципу верховенства закону. Згідно із
положеннями вищевказаного закону, якщо в судовому процесі результати доказів
прокурор тлумачить як такі, що вказують на те, що обвинувачений невинуватий,
тобто злочин, що є предметом обвинувачення, вчинений іншою особою, або існують
такі причини, відповідно до яких унеможливлюється обвинувачення, то у прокурора
є 2 шляхи. А саме: просити суд виправдати обвинуваченого (в такому разі право
вирішення цього питання надається суду) або відмовитись від обвинувачення (в
цьому разі прокурор уже самостійно виносить рішення, яке припиняє подальший
судовий процес). Якщо прокурор відмовився від обвинувачення, суд згідно із
законом зобов’язаний припинити процес навіть у тому разі, якщо суд не
погоджується з його точкою зору [23, с.189].
Окрім

цього,

вищевказаним

законом

передбачено,

що

розпочатий

кримінальний процес потрібно припинити, якщо: заявлений вчинок не є злочином
або він був вчинений не обвинуваченим; неможлива кваліфікація злочину або
неможливо довести, що злочин був учинений обвинуваченим; у разі наявності однієї
з підстав, передбачених цим законом, яка виключає або робить неможливим
притягнення до відповідальності; щодо дій обвинуваченого вже було винесено
законне рішення [77, с.182].
У Кримінально-процесуальному кодексі Республіки Чехія регламентовано, що
кримінальне провадження не може бути розпочате, а якщо таке розпочато, то його
не можна продовжувати, і воно повинно бути припинено у випадку, якщо так
розпорядиться президент республіки, використавши своє право на надання
помилування або амністії; якщо кримінальне провадження було припинено за
давністю; якщо справа стосується особи, розгляд справи щодо якої не належить
органам кримінального судочинства або особи, для переслідування якого згідно
закону необхідна згода, а такої згоди уповноваженим органом отримано не було;
якщо справа стосується особи, яка не досягла віку, з якого настає кримінальна
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відповідальність; проти того, хто помер; відносно особи, щодо якої за те саме діяння
кримінальне провадження було припинено, або ж набрав законної сили вирок суду
по тому ж обвинуваченню; якщо кримінальне переслідування може існувати лише за
згодою потерпілого і згоди не було дано або від згоди відмовилися; якщо в силу
міжнародного договору Чеська республіка зобов'язана припинити кримінальне
переслідування [209, с.21].
Окрім цього, пропонуємо проаналізувати законодавче регулювання закриття
кримінального провадження судом у Республіці Польща, як однієї із найближчих
сусідів та держави, яка нещодавно пройшла тернистий шлях до Європейської
інтеграції та станом на сьогодні є членом Європейського Союзу.
За результатами розгляду справи, суд у випадку встановлення під час судового
слідства обставини, що виключає переслідування, чи даних, що були з’ясовані після
умовного закриття провадження, суд у вироку закриває провадження або умовно
закриває провадження. Зі змісту ст.17 КПК Республіки Польща вбачається, що
відкрите провадження підлягає закриттю, якщо: суспільна шкідливість діяння є
невеликою; законом передбачено, що особа, яка вчинила діяння, не підлягає
покаранню;

обвинувачений

помер;

сплив

строк

давності

притягнення

до

кримінальної відповідальності; щодо того самого діяння тієї ж особи є рішення суду,
що набрало законної сили, або кримінальна справа щодо такого діяння перебуває у
провадженні суду; особа, що вчинила діяння, не підлягає юрисдикції судів у
кримінальних справах Республіки Польща; відсутнє обвинувачення уповноваженого
обвинувача; відсутній необхідний дозвіл на проведення розслідування у справі або
заява про проведення розслідування уповноваженої на це особи чи особи, що
представляє її інтереси, крім випадків, передбачених законом; наявна інша
обставина, що виключає можливість проведення розслідування у справі.
Окрім цього, провадження у справі закривається також і у випадку
примирення сторін. Провадження у справах приватного обвинувачення закривається
за згодою обвинуваченого у випадку, якщо приватний обвинувач відмовився від
обвинувачення до моменту завершення провадження у справі у визначеному
законом порядку. У разі неявки приватного обвинувача і його представника в
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примирювальне засідання без поважних причин вважається відмовою від
обвинувачення і є підставою для закриття провадження у справі судом.
Провадження у справі про злочин, за який може бути призначене покарання у
вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, може бути закрите у випадку, якщо
застосування щодо обвинуваченого покарання було б явно недоцільним з огляду на
вид та розмір покарання, призначеного рішенням суду, що набрало законної сили, за
інший злочин, і якщо це не суперечить інтересам потерпілого.
Кримінальним процесуальним кодексом Республіки Польща регламентовано,
що відмова державного обвинувачення від пред’явленого обвинувачення не є для
суду обов’язковою [5].
Щодо

деяких

країн

СНД

положення

кримінально-процесуального

законодавства, котрі стосуються як порядку, так і підстав закриття кримінальної
справи, багато в чому схожі, а іноді взагалі ідентичні. Так наприклад ст.29 КПК
Республіки Білорусь та ст.28 КПК Киргизької Республіки (ст.28) є практично
ідентичними із ст.284 КПК України.
За КПК Республіки Білорусь й КПК Киргизької Республіки можливе закриття
кримінального провадження судом як на підготовчому, так і під час судового
розгляду справи.
КПК Республіки Білорусь передбачає можливість закриття провадження в
кримінальній справі зі звільненням від кримінальної відповідальності, зокрема у
зв’язку з дійовим каяттям, примиренням з потерпілим, яке може здійснюватися як
прокурором, так і судом. Таку саму можливість вирішення кримінальної справи
передбачає й КПК Киргизької Республіки внаслідок зміни обстановки, примирення
обвинуваченого з потерпілим (ст.29). Правом закриття справи в такому порядку
наділені прокурор, слідчий за згодою останнього, а також суд.
Згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу Республіки Молдова
в результаті судового розгляду кримінального провадження суд може винести
обвинувальний, виправдувальний вирок або вирок про закриття кримінального
провадження.
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Суд закриває кримінальне провадження у справі у випадку: відсутності скарги
потерпілого; якщо потерпілий відкликав свою скаргу, або у випадку примирення
сторін; у випадку смерті підсудного; якщо особа не досягла віку, з якого настає
кримінальна відповідальність; якщо існує кінцеве судове рішення відносно тієї ж
особи по тому самому обвинуваченню; у випадку якщо існує рішення органу
кримінального

переслідування

відносно

тієї

ж

особи

по

тому

самому

обвинуваченню про закриття кримінального провадження, чи про звільнення особи
від кримінального переслідування, чи про закриття судового провадження; якщо
існують інші обставини, які виключають початок кримінального переслідування чи
притягнення особи до кримінальної відповідальності.
Окрім цього, КПК Республіки Молдова передбачено звільнення від
кримінальної відповідальності із закриттям кримінального провадження відносно
особи, яка не досягла 18-річного віку та вперше вчинила злочин невеликої чи
середньої тяжкості, якщо під час судового розгляду буде встановлено, що
виправлення цієї особи є можливим без притягнення такої до кримінальної
відповідальності.
Кримінальне провадження закривається також судом відносно осіб, які вперше
вчинили злочин невеликої чи середньої тяжкості, за винятком вчинення злочинів,
передбачених ст.ст.181-1, 256, 303, 314, ч.ч.1, 1-1 ст.326, ч.1 ст.327, ч.1 ст.328, ч.1
ст.332, ч.1 ст.333, ч.ч.1,2 ст.334, ч.1 ст.335 і ч.1 ст.335-1, із звільненням таких від
кримінальної

відповідальності

та із

притягненням до

відповідальності

за

правопорушення у випадку, якщо особа визнала свою вину, відшкодувала завдану
шкоду та якщо буде встановлено, що виправлення особи можливо без притягнення
такої до кримінальної відповідальності. До таких осіб можуть застосовуватись такі
види покарання: штраф в розмірі до 159 умовних одиниць або адміністративний
арешт строком до 30 днів.
До підстав закриття кримінального провадження й звільнення від кримінальної
відповідальності віднесено також і добровільна відмова від закінчення злочину.
Цікавим є той факт, що якщо під час судового розгляду кримінального
провадження буде встановлено, що діяння особи містить склад адміністративного
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правопорушення, то суд закриває кримінальне провадження і застосовує до особи
адміністративне стягнення, передбачене Кодексом про правопорушення.
Чинним Кримінальним процесуальним законодавством Республіки Молдова
регламентовано також і порядок умовного закриття кримінального провадження.
Цим Кодексом визначено, що умовне закриття кримінального провадження зі
звільненням особи від кримінальної відповідальності можливе відносно особи, якій
пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості,
яка визнає свою вину, не є небезпечним для суспільства і виправлення якого
можливе без застосування кримінального покарання [213].
Чинним Кримінальним процесуальним Кодексом Республіки Казахстан
встановлено, що кримінальна справа закривається у разі, якщо: внаслідок акту
амністії, якщо такий виключає можливість застосування покарання за вчинене
діяння;

за

закінченням

терміну

давності

притягнення

до

кримінальної

відповідальності; за відсутністю скарги потерпілого - у справах про кримінальні
правопорушення, передбачені ч.ч.2,3 ст.32 цього Кодексу, за винятком випадків,
передбачених ч.4 ст.32 цього Кодексу, а також при відмові приватного обвинувача
від обвинувачення - у справах про кримінальні правопорушення, передбачених ч.2
ст.32 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених ч.4 ст.32 цього Кодексу,
або відкликання керівником комерційної або іншої організації чи уповноваженого
органу заяви про притягнення особи до кримінальної відповідальності; якщо
введений в дію закон, що скасовує кримінальну відповідальність за вчинене діяння,
а

також

у

разі

визнання

Конституційною

Радою

Республіки

Казахстан

неконституційним закону чи іншого нормативно-правового акта, що підлягає
застосуванню у даній кримінальній справі, від якого залежить кваліфікація діяння як
кримінального правопорушення; існує вирок по тому самому обвинуваченню, що
набрав законної сили, або інша не скасована ухвала, якою встановлено
неможливість кримінального переслідування; якщо стосовно особи є не скасована
постанова органу кримінального переслідування про припинення кримінального
переслідування за цією ж підозрою; якщо стосовно особи, яка вчинила заборонене
кримінальним законом діяння в стані неосудності, крім випадків, коли провадження
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в справі є необхідним для застосування до нього примусового заходу медичного
характеру; у зв'язку з відмовою в наданні згоди уповноваженим органом або
посадовою особою про притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка
наділена привілеями або імунітетом від кримінального переслідування; щодо
померлого, за винятком випадків, коли провадження в справі є необхідним для
реабілітації померлого або розслідування справи щодо інших осіб, а також
встановлення майна, здобутого незаконним шляхом, грошових коштів та інших
цінностей, що підлягають конфіскації, що забезпечуть відшкодування заподіяної
шкоди; щодо особи, яка підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на
підставі положень Кримінального кодексу Республіки Казахстан (ч.1 ст.35 КПК
Республіки Казахстан), у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної
відповідальності (ч.2 ст.36), а також у випадку відмови прокурора від підтримання
державного обвинувачення.
Суд має право закрити кримінальну справу за результатами як підготовчого,
так і судового розгляду. Так у статті 327 КПК Республіки Казахстан визначено, що
під час підготовчого розгляду справи суд виносить постанову про закриття
кримінальної справи у випадках, передбачених ч.1 ст.35 та ч.1 ст 36 цього Кодексу,
а також за результатами судового розгляду у випадку відмови прокурора від
підтримання державного обвинувачення. Якщо суддя приймає рішення про закриття
кримінальної справи, він одночасно скасовує міру запобіжного заходу та міру
забезпечення цивільного позову, конфіскації майна та вирішує долю речових
доказів.
Закриття кримінального провадження є неможливим на підставі акту амністії,
якщо він виключає можливість застосування покарання за вчинене діяння;
закінчення терміну давності притягнення до кримінальної відповідальності; смерті
підсудного, за винятком випадків, коли провадження в справі є необхідним для
реабілітації померлого або розслідування справи щодо інших осіб, а також
встановлення майна, здобутого незаконним шляхом, грошових коштів та інших
цінностей, що підлягають конфіскації, що забезпечуть відшкодування заподіяної
шкоди, якщо особа, на яку вказує прямо обвинувач, як на особу, яка вчинила
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кримінальне правопорушення, а також якщо підсудній чи його законний
представник заперечують проти цього. В цьому випадку провадження по справі
продовжується і закінчується за наявності для цього підстав ухваленням
обвинувальним вироком зі звільненням особи від покарання чи від кримінальної
відповідальності.
Закриття

кримінальної

справи

має

наслідком

одночасне

припинення

кримінального переслідування [210].
Окрім цього, варто відзначити й такий істотний вплив на розвиток правового
інституту

закриття

кримінального

провадження

судом

наднаціональними,

міждержавними суспільно-політичними утвореннями, такими, як Організацією
Об’єднаних Націй, Міжнародною організацією праці, Всесвітньою торговою
організацією, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Союзом Незалежних
Держав, Європейським Союзом. Зазначеними організаціями приймаються як акти
прямої дії, так і ті, що імплементуються в національні правові системи. До таких
актів можна віднести:
- Кримінальну конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією від
27.01.1999, ратифіковану Україною 18.10.2006;
- Конвенція Ради Європи про захист навколишнього середовища за допомогою
кримінального законодавства від 04.11.1998;
- Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах
від 15.05.1972 року, до якої України приєдналась 22.09.1995;
- Конвенція Міжнародної організації праці про відміну кримінальних санкцій
за порушення трудових договорів працівниками з корінного населення №104 від
21.06.1955, підписану Україною 07.06.1958;
- Конвенція Міжнародної організації праці про карні санкції за порушення
трудових контрактів працівниками з корінного населення №65 від 28.06.1939 року,
підписану Україною 08.07.1948;
- Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних
і кримінальних справах від 22.01.1993, ратифіковано Україною 10.11.1994; тощо.
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Характерним прикладом також можна назвати й Мінімальні стандартні
правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя
щодо неповнолітніх («Пекінські правила») від 29.11.1985 року, якими, зокрема,
передбачено ряд підстав та особливості припинення справ щодо неповнолітніх,
таких, як обов’язковість згоди неповнолітнього порушника на рекомендовану форму
припинення справи, з урахуванням конкретних обставин справи закриття
кримінального провадження було б доречних навіть в разі вчинення більш
серйозних правопорушень (наприклад, перше правопорушення, діяння, вчинене під
тиском приятелів, і т.д.).
Вищевказані Правила містять положення – «рамкові» критерії при виробленні
конкретних

правових

норм

національного

кримінально-процесуального

законодавства держав учасниць ООН в частині кримінального переслідування
неповнолітніх правопорушників.
В даний час велике значення на розвиток інституту закриття кримінального
провадження судом має законодавство Європейського союзу в рамках єдиної
Європи, з прагненням до створення наднаціональних органів – Європолу, Євроюсту,
єдиних судових органів, так і до уніфікації, однаковості законодавчої бази на
території союзу.
Нормативні акти Європейського союзу у галузі кримінального права (як
процесуального, так і матеріального), видаються Радою Європейського Союзу в
рамках співпраці поліції та судових органів у кримінально-правовій сфері.
Основоположною формою створення правових норм у цій галузі є рамкові угоди,
тобто основи законодавства Європейського Союзу в кримінально-правовій сфері.
Норми кримінально-процесуального законодавства Європейського союзу
мають своєю метою насамперед взаємне визнання і виконання рішень у
кримінальних справах [275].
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Висновки до І розділу
Дослідження генези, поняття та зарубіжного досвіду закриття кримінального
провадження судом дозволило сформулювати такі основні висновки та пропозиції:
1. Виокремлено такі етапи генези інституту закриття кримінального
провадження судом:
І етап – з давніх часів (часи дії Руської Правди) - до XIV ст. (до дії Литовських
статутів включно), тобто в період, коли злочин вважався різновидом гріха, а згодом
розцінювався як образа, норми закриття кримінального провадження не були
систематизовані, не було регламентовано порядку закриття кримінального
провадження, передбачались лише певні види звільнення від кримінальної
відповідальності, зокрема такі, як примирення із потерпілим, закінчення строків
давності тощо.
ІІ етап - XIV ст. і до XІХ ст., характеризується поступовою зміною
трактування злочину вже як будь-якого порушення норм, встановлених державою,
та розвитком норм про закриття кримінального провадження, зокрема щодо
розширення кола підстав. Окремо варто виділити на цьому етапі ґенезу інституту
закриття кримінального провадження на території українських земель, зокрема
Галичини, яка з 1772 р. перебувала у складі Австрії, а з 1867 р. – у складі АвстроУгорщини. Так з 1774 року на території Галичини діяв Кодекс «Терезіана», в якому
досить детально регламентувалося звільнення від відповідальності за злочини,
вчинені у стані крайньої необхідності. Головним законодавчим актом, що регулював
кримінальний процес на території Галичини, був австрійський кримінальнопроцесуальний кодекс, прийнятий 23.05.1873, яким зокрема було визначено порядок
закриття провадження, визначено, що закриття справи можливо лише слідчим
суддею.
ІІІ етап – початок XІХ ст. до ХХ ст. В цей період розпочалася кодифікація
кримінального права в Російській імперії: укладено Звід законів Російської імперії,
зроблено

спробу

відділити

кримінально-правові

норми

від

кримінально-

процесуальних. Вперше було закріплено норму про відміну покарання злочинця,
який

помер.

Було

вперше

вжито

термін

звільнення

від

кримінальної
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відповідальності,

замість

звільнення

від

покарання,

а

також

частково

систематизовано підстави для звільнення від кримінальної відповідальності.
IV етап – початок ХХ ст. до 1958 р. В цей період значного розвитку зазнало
власне українське законодавство. Кримінальне законодавство в УНР доби
Української Центральної Ради, з одного боку, базувалося на кримінальному та
кримінально-процесуальному

законодавстві

Російської

імперії

зі

змінами,

внесеними Тимчасовим урядом, а з іншого – власних нормативних актах. У 1922 р.
прийнято КПК УРСР, в якому систематизовано напрацьовані на той час загальні
підстави закриття кримінальної справи, зроблено спробу розподілу на реабілітуючі
та нереабілітуючі, встановлено порядок закриття справи судом. КПК УРСР 1927 р.
було визначено ряд нових підстав закриття справи.
V етап припадає на період з 25.12.1958 – до 13.04.2012, пов'язаний із
прийняттям 25.12.1958 Основ кримінального законодавства СРСР і союзних
республік та КПК УРСР 1961 року, який в подальшому зазнавав чимало змін та
доповнень.
VІ етап – з 13.04.2012, який пов'язаний із прийняттям нового, чинного на
сьогодні, КПК України. Із його прийняттям в новітнє законодавство України
імплементовано європейські стандарти у галузі захисту прав людини та здійснення
правосуддя.
2. Запропоновано доповнити КПК України нормою, яка б визначала закриття
кримінального провадження судом, та пропонуємо доповнити ст.3 КПК України
пунктом 7-1 такого змісту: «Закриття кримінального провадження судом - це
діяльність суду, яка полягає у врегулюванні останнім кримінально-правового
конфлікту у межах своїх повноважень або у передбачених цим Кодексом випадках,
враховує його врегулювання самими сторонами, та в результаті аналізу та оцінки
зібраних у справі доказів приймає відповідне рішення».
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РОЗДІЛ ІІ
ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ СУДОМ
2.1.

Поняття

та

класифікація

підстав

закриття

кримінального

провадження судом
Питання про підстави закриття кримінального провадження судом є доволі
дискусійним у науці та було предметом дослідження таких видатних вчених як
С.Г.Келіна, Т.Т. Дубінін, Г.Б. Віттенберг, А.Я. Дубинський, Ф.Н.Фаткуллін, П.М.
Давидов, М.В. Жогін, Д.Я. Мирський, Г.В.Рось, В.Т.Маляренко та інших.
У теорії права юридичні підстави визначають як сукупність передбачених
правом обставин, умов, фактів і передумов, що забезпечують настання юридичних
наслідків [276, с.334]. Проте, у науці неоднозначним є як запропоновані науковцями
класифікації підстав, так і саме визначення таких, в залежності від обраного автором
підходу і критерію.
Так М.А. Казанджан визначає підстави закриття кримінального провадження
як сукупність зазначених у кримінальному процесуальному і кримінальному
законах обставин і умов, що виключають провадження, а також надають право
органам розслідування та суду звільнити особу від кримінальної відповідальності і
покарання [64, с.9].
П.М.Давидов та Д.Я.Мірський визначали підстави для закриття провадження
як передбачені законом обставини, що виключають можливість обвинувачення, а у
випадку доведеності обвинувачення виключають можливість застосування засобів
кримінального покарання і адміністративного впливу або ж передбачають
можливість застосування засобів адміністративного впливу без застосування
кримінального покарання [45, с.10].
Багато вчених пропонують розглядати питання закриття кримінального
провадження лише з підстав звільнення від кримінальної відповідальності, проте
дані

поняття

не

слід

ототожнювати,

адже

звільнення

від

кримінальної

відповідальності є однією із підстав для закриття кримінального провадження.
Так, наприклад, Г.Келіна пропонує визначати підстави для закриття
кримінальної справи зі звільненням від кримінальної відповідальності як обставини
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чи сукупність таких обставин, які характеризують вчинене діяння чи особу, яка
вчинила злочин, і за наявності яких особа, за загальним правилом, звільняється від
кримінальної відповідальності. Вони включають невеликий ступінь суспільної
небезпечності вчиненого злочину; відсутність або невеликий ступінь суспільної
небезпечності особи винного, який внаслідок цього може бути виправлений без
застосування засобів покарання [75, с.12].
Вважаємо, що запропоновані визначення розкриті з позиції кримінальнопроцесуального законодавства, що втратило силу, або з позиції кримінального
права.
Пропонуємо визначати підстави закриття кримінального провадження судом –
як визначені законом факти, що встановлюються під час кримінального
провадження,

які

виключають

можливість

подальшого

здійснення

цього

кримінального провадження або ж вказують на недоцільність його проведення, що
зобов’язує суд прийняти рішення про закриття провадження.
Науковому дослідженню підстав для закриття кримінального провадження
сприяє їх систематизація за характерними ознаками, які визначають внутрішню
сутність.
У кримінально-процесуальній літературі запропоновано різноманітні підходи і
класифікації підстав закриття кримінального провадження судом.
Закриття кримінального провадження можливе лише за наявності підстав,
перелік яких міститься в законі, які, у свою чергу, традиційно поділяються на:
 реабілітуючі, нереабілітуючі;
 процесуальні, матеріальні;
 юридичні і фактичні;
 імперативні та дискреційні;
 загальні і спеціальні;
 умовні та безумовні [271, с.153].
І.Я. Фойницький пропонував поділяти підстави закриття кримінального
провадження на юридичні і фактичні. Під фактичними умовами він розумів
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недостатність підстав для обвинувачення, непереконливість доказів по суті справи,
пред’явлених обвинуваченому, а під юридичними – обставини, які усувають
злочинність діяння чи його караність [254, с.342].
М.Ю. Чельцов також дотримувався цієї класифікації та вважав, що юридичні –
це ті, які усувають злочинний характер діяння і його караність; фактичні – ті, котрі
констатують недостатність даних для віддання обвинуваченого до суду та
відсутність події злочину [260, с.273].
Проте, дана позиція не була сприйнята багатьма вченими. Так, наприклад,
В.А. Михайлов вважав, що розподіл підстав на фактичні та юридичні, як і будь-яка
класифікація, є умовним тому, що обидві групи даних підстав за своєю природою є
юридичними. Протиставляти їх не можна, оскільки виникає загроза неправильного
судження про їх нерівноцінність. Усі встановлені законом підстави мають однакову
правову силу незалежно від їх належності до категорії «фактичних» чи
«юридичних» [117, с.10].
М.В. Жогін та Ф.Н. Фаткуллін відзначали, що усі без винятку підстави для
закриття справи прямо передбачені законодавством і тому є юридичними. Разом з
тим, кожна з них припускає існування визначених фактів, обумовлюється
конкретними фактичними даними і, з урахуванням цього, носить фактичний
характер [55, с.92].
П.М.Давидов і Д.Я.Мірський вважали найбільш доцільним поділ цих підстав
на дві групи: матеріально-правові і процесуальні. Матеріально-правові – це
підстави, які виключають наявність злочину або необхідність притягнення особи до
кримінальної відповідальності чи застосування покарання. Процесуальні підстави
являють собою умови, при яких не може бути розпочата чи продовжуватись
кримінально-процесуальна діяльність, не беручи до уваги наявність всіх обставин,
що свідчать про вчинений злочин і обставин, які допускають застосування
покарання [45, с.10].
М.А.Казанджан вважає класифікацію підстав на матеріально-правові і
процесуальні не зовсім вдалою, і що вона до деякої міри орієнтує практичних
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працівників на можливість закриття проваджень за нормами кримінального права
[64, с.9].
О.В.Васильєва зазначає, що єдиною процесуальною підставою є наявність
преюдиційних фактів (наявність щодо особи, яка вчинила злочин, вироку за тим же
обвинуваченням, що набрав законної сили, або ухвали суду про закриття
провадження з тієї ж підстави, наявність щодо підозрюваного чи обвинуваченого не
скасованої постанови органу дізнання, слідчого або прокурора про закриття
кримінального провадження за тим же обвинуваченням, або постанови про відмову
в порушенні кримінальної справи), бо в якості підстав до закриття кримінальної
справи слід вказувати ті, які наявні в кримінальному праві. Вищенаведені ж підстави
не входять в протиріччя з матеріальним правом, бо в первинному рішенні вже
наявне посилання на кримінально-правову підставу [29, с.89-90].
Деякі автори поділяють підстави закриття кримінального провадження на
матеріально-правові (відсутність складу злочину, закінчення строків давності) і суто
процесуальні (наявність вироку, що набрав законної сили, або ухвали чи постанови
суду про закриття провадження тощо). У свою чергу, матеріально-правові підстави
автори поділяють на дві групи – реабілітуючі (відсутність події злочину, відсутність
складу злочину, недоведеність участі обвинуваченого у вчинені злочину) та
нереабілітуючі, які можуть мати значення безумовних підстав для закриття
кримінальної справи (акт амністії чи помилування) і можливих підстав звільнення
особи від відповідальності (примирення обвинуваченого з потерпілим) [40, с.7; 108,
с.218].
Залежно від юридичних наслідків, які наступають в результаті закриття
кримінального провадження, підстави для закриття провадження поділяють на
реабілітуючі та нереабілітуючі. Дана класифікація є досить поширеною у науковій
літературі, що обумовлено її великим практичним значенням. Як зазначає
Г.П.Хімічева, такий поділ найбільш повно розкриває сутність інституту закриття
кримінального провадження, поняття і зміст підстав для його застосування, а також
правові наслідки, які з цього випливають [257, с.237].
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Якщо сама ідея розмежування реабілітуючих та нереабілітуючих підстав
закриття кримінального провадження зрозуміла і сумнівів не викликає, то при
спробі зрозуміти конкретний склад тих підстав, які повинні належати до категорії
відповідно реабілітуючих і нереабілітуючих, виникають чималі труднощі. У
теоретичному плані можна виділити два можливі підходи до розмежування
реабілітуючих і нереабілітуючих підстав закриття кримінального провадження.
З точки зору матеріального (сутнісного) підходу реабілітуючими є тільки такі
підстави закриття кримінального провадження, які пов'язані з офіційною
констатацією того, що підозрюваний або обвинувачений реально не вчиняв злочин.
При такому підході до числа реабілітуючих належать виключно три підстави,
передбачені п.п.1-3 ч.1 ст.284 КПК України (встановлена відсутність події
кримінального

правопорушення;

встановлена

відсутність

в

діянні

складу

кримінального правопорушення; не встановлені достатні докази для доведення
винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати). Всі інші підстави
закриття кримінального провадження, таким чином, вважаються нереабілітуючими.
З точки зору формального підходу підстави закриття кримінального
провадження є реабілітуючими не тільки тоді, коли мова йде про відсутність складу,
події злочину і т.п., але і в тих випадках, коли визнається незаконність
кримінального переслідування з формальних причин, хоча сам факт вчинення
забороненого кримінальним законом діяння під сумнів не ставиться. [100, с.778].
У літературі під реабілітуючими розуміють підстави, за наявності яких особа
визнається невинною у вчинені злочину, у зв’язку з чим відновлюються її добре
ім’я, репутація [30, с.1018]. Термін «реабiлiтацiя» походить від латинського слова
rehabilitetio – відновлення. М.Є. Шумило вказує, що реабiлiтація — це поновлення у
правах і відновлення репутації осіб, які безвинно зазнали репресій або були
неправомірно притягнені до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної
відповідальності. Вона поєднується з компенсацією (відшкодуванням) завданих цим
особам матеріальних і моральних збитків [276, с.244].
Коли йдеться про реабiлiтуючi підстави закриття кримінального провадження,
слід виходити з того, що особа не вчинила протиправного діяння, передбаченого
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кримінальним законом, i, як результат, має право на реабілітацію. До реабілітуючих
підстав належать ті, які свідчать про повну невинуватість особи у вчиненні
кримінального правопорушення, що їй інкримінується, тягнуть за собою зняття з неї
підозри, відновлення її доброго імені, гідності та репутації, а також відшкодування
(компенсацію) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю
органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування,
прокуратури або суду відповідно до ст.130 КПК [111, с.26].
Деякі вчені вказують на неповноту даного поділу і поділяють всі обставини не
на дві, а на три і більше. Так, С.М. Благодир поділяє підстави для закриття
кримінальної справи на реабілітуючі, нереабілітуючі та підстави, що констатують
неможливість здійснення провадження. Так, автор висловлює думку, що до
останньої групи підстав слід віднести: наявність вироку з того ж обвинувачення,
який набрав законної сили, або ухвали чи постанови суду про закриття справи з тієї
ж підстави; неотримання згоди компетентного органу державної влади на
притягнення особи до кримінальної відповідальності або право особи на
недоторканість та ін. [24, с.8].
Л.М. Лобойко поділяє підстави до закриття кримінальної справи на: 1) такі,
що реабілітують (за відсутності події злочину; за відсутності в діянні складу
злочину; при недоведенні участі обвинуваченого у вчиненні злочину); 2) такі, що не
реабілітують (внаслідок акта амністії, якщо він усуває застосування покарання за
вчинене діяння, а також в зв’язку з помилуванням окремих осіб; щодо особи, яка не
досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння одинадцятирічного віку;
щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження в справі є необхідним для
реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими
обставинами); 3) «нейтральні» (формальні) (щодо особи, про яку є вирок по тому ж
обвинуваченню, що набрав законної сили, або ухвала чи постанова суду про
закриття справи з тієї ж пістави; щодо особи, про яку є не скасована постанова
органу

дізнання,

слідчого,

прокурора

про

закриття

справи

по

тому

ж

обвинуваченню; якщо про відмову в порушенні справи по тому ж факту є не
скасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора) [107, с.260].
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А.А. Петуховский наводить ще більш детальний розподіл цих підстав: а)
підстави, що реабілітують особу, у відношенні якої приймається рішення про
закриття справи; б) нереабілітуючі процесуальні підстави, що тягнуть у силу ряду
причин звільнення особи від кримінальної відповідальності; в) підстави, що
констатують неможливість повторного розслідування дій осіб, про які компетентні
державні органи прийняли рішення, не скасовані у встановленому законом порядку;
г) інші підстави, що виключають при наявності визначених умов кримінальну
відповідальність окремих осіб [139, с.5-6].
О.П. Рижаков класифікує підстави для закриття кримінальних проваджень так:
а) обставини, що виключають провадження у справі; б) зміна обстановки, внаслідок
чого втрачається суспільна небезпека вчиненого злочину чи особи, яка його скоїла;
в) обставини, що дають слідчому право звільнити особу, котра вчинила злочин, від
кримінальної відповідальності; г) недоведеність участі обвинуваченого у вчиненні
злочину; ґ) наявність доказів про відсутність для суспільства, себе чи інших осіб
небезпеки, що виникає з боку особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння,
виходячи з характеру цього діяння і психічного стану особи; д) відсутність згоди
зазначеного в законі органу (посадової особи) на притягнення особи до
кримінальної відповідальності [176, с.37].
На три групи поділяв підстави закриття кримінального провадження
М.С.Строгович. До першої групи він відносив підстави, які виключають
провадження. До другої – підстави, які не тягнуть обов’язкового закриття
кримінального провадження, а лише надають слідчому, прокурору та суду право на
закриття провадження. До третьої групи підстави, пов’язані з конкретними
обставинами справи, коли за результатами розслідування не було зібрано достатніх
доказів винуватості обвинувачено у вчиненні злочину й останнього не може бути
віддано до суду [194, с.168].
Як вважав А.Я.Дубинський, найбільш доцільно систематизувати підстави
закриття кримінального провадження, виходячи з тих безпосередніх причин, які
спричиняють закриття розпочатого провадження. З урахуванням цього першу групу
становлять підстави, які констатують, що злочину не було вчинено взагалі або
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конкретною особою. Друга група охоплює підстави, які тягнуть за собою закриття
кримінальної справи в силу причин, що спричиняють звільнення особи від
кримінальної відповідальності. До третьої групи входять підстави, які констатують
неможливість повторного розслідування фактів, що стосуються діянь осіб, щодо
яких компетентними державними органами ухвалено рішення, не скасовані у
встановленому законом порядку [48, с.44-46].
Проаналізувавши вищевказані класифікації підстав закриття кримінального
провадження, слід зазначити, що кожна з них в тій чи іншій мірі має як переваги, так
і недоліки, Такі були сформовані на підставі законодавства, що діяло ще до вступу в
дію чинного КПК України 2012 року. Ми ж пропонуємо наступну класифікацію
підстав.
Перш за все вважаємо за доцільне розмежувати підстави закриття
кримінального

провадження

та

підстави

звільнення

від

кримінальної

відповідальності.
Підстави закриття кримінального провадження пропонуємо поділяти на
матеріальні та процесуальні. Критерієм поділу на матеріальні і процесуальні є
наявність підстав для кримінальної відповідальності. Матеріальні підстави пов’язані
із самим фактом вчинення злочину, такі виключають наявність злочину або
необхідність притягнення до кримінальної відповідальності чи застосування
покарання.
Процесуальні підстави пов’язані із наявністю або відсутністю певних
процесуальних обставин, що впливають на хід кримінального провадження.
До

матеріальних

кримінального

підстав

правопорушення;

належать:
встановлена

встановлена
відсутність

відсутність
в

діянні

події
складу

кримінального правопорушення; набрання чинності закону, яким скасована
кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, а також досягнення
податкового компромісу у справах про кримінальні правопорушення, передбачені
статтею 212 Кримінального кодексу України, відповідно до підрозділу 9-2 розділу
XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.
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До процесуальних підстав належать: смерть підозрювого, обвинуваченого,
крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого, існує
вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена
ухвала

суду

про

закриття

кримінального

провадження

по

тому

самому

обвинуваченню; потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному
провадженні

у

формі

приватного

обвинувачення;

стосовно

кримінального

правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу; не
встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані
можливості їх отримати.
Разом з тим, враховуючи те, що у даній роботі нами досліджено закриття
кримінального провадження власне судом, то вважаємо виокремити класифікацію
підстав закриття кримінального провадження судом, враховуючи повноваження
такого, визначені чинним КПК України. До матеріальних підстав належать:
набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння,
вчинене особою; а також досягнення податкового компромісу у справах про
кримінальні правопорушення, передбачені статтею 212 Кримінального кодексу
України, відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення"
Податкового кодексу України.
До процесуальних підстав належать: смерть підозрювого, обвинуваченого,
крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого; існує
вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена
ухвала

суду

про

закриття

кримінального

провадження

по

тому

самому

обвинуваченню; потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному
провадженні

у

формі

приватного

обвинувачення;

стосовно

кримінального

правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу.
Необхідно зазначити те, що в науці також немає єдності щодо класифікації
підстав звільнення від кримінальної відповідальності.
Слід зазначити й те, що у вітчизняній кримінально-правовій літературі
висловлюються різні думки з приводу поняття звільнення від кримінальної
відповідальності.
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Так, С.С. Яценко вважає, що звільнення від кримінальної відповідальності –
це здійснювана відповідно до кримінального, кримінально-процесуального закону
відмова держави в особі відповідного суду від застосування заходів кримінальноправового характеру від відповідальності щодо осіб, які вчинили злочин [124, с.99].
За позицією О.Ф. Ковітіді, звільнення від кримінальної відповідальності – це
відмова держави в передбачених законом випадках від засудження й покарання
особи, діяння якої містить склад злочину [81, с.182].
У п.1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику
застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної
відповідальності» вказано, що звільнення від кримінальної відповідальності
розуміється як відмова держави від застосування до особи, котра вчинила злочин,
передбачений Кримінальним кодексом України, обмежень її прав і свобод шляхом
закриття кримінальної справи, яке здійснюється у випадках, передбачених КК
України в порядку, встановленому КПК України [159].
Близьке за змістом визначення наводить Л. Сокира, який визначає звільнення
від кримінальної відповідальності як звільнення судом від імені держави особи, яка
вчинила

злочин,

від

правових

наслідків

цього

злочину

–

кримінально-

процесуального впливу та осуду, що має на меті диференційований підхід до осіб,
які вчинили злочин, не становлять значної суспільної небезпеки та можуть
виправитись без застосування до них кримінального покарання [185, с.57].
У зв’язку з цим варто зробити висновок, що звільнення від кримінальної
відповідальності є міжгалузевим (комплексним) поняттям і грунтується на нормах
матеріального

права

(в

частині

підстав

звільнення

від

кримінальної

відповідальності), а також кримінально-процесуального права, яким регулюється
порядок звільнення від кримінальної відповідальності [78, с.64].
Слід погодитись із твердженням Ю.В. Бауліна, який констатував, що особа
звільняється саме від потенційної відповідальності, адже звільнення від такої
відповідальності відбувається до початкового моменту реальної кримінальної
відповідальності, а саме - до моменту набрання законної сили обвинувальним
вироком суду. Зазначене дає підстави вважати, що під звільненням від кримінальної
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відповідальності слід розуміти звільнення особи лише від майбутньої, потенційної
відповідальності [18].
Ми пропонуємо визначати звільнення від кримінальної відповідальності з
процесуальної точки зору як діяльність суду, пов’язану із звільненням особи, яка
вчинила злочин, у випадках, передбачених законом України про кримінальну
відповідальність, від державного осуду в формі кримінального покарання, яке
повинно було б індивідуалізуватися в обвинувальному вироку суду.
Щодо поділу підстав звільнення від кримінальної відповідальності, то
Ю.В.Баулін поділяє підстави звільнення від кримінальної відповідальності на
імперативні (обов’язкові) та дискреційні.
До імперативних (обов’язкових) підстав відносить: дійове каяття, примирення
обвинуваченого, підсудного з потерпілим, закінчення строків давності, а також
спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені в
Особливій частині КК України. Дискреційні (факультативні) підстави передбачені
ст.47 КК України (передача на поруки), ст.48 КК України (зміна обстановки), ч.1
ст.97 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із
застосуванням примусових заходів виховного характеру). Це означає, що за
наявності підстав, передбачених зазначеними статтями, суд вправі, але не
зобов’язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності [19, с.62-63].
Ми з такою позицією погодитись не можемо, зважаючи на те, що для
звільнення особи від кримінальної відповідальності за вищенаведених підстав суду
необхідно встановити умови і підстави визначені КК України, за наявності яких таке
звільнення є можливим, а також на вимогу п.2 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення
особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005, наявність згоди особи
на звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття провадження, а тому
вказані підстави не можуть бути імперативними.
Ми пропонуємо поділяти вищенаведені підстави на загальні та особливі
(спеціальні).
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Загальні підстави – це підстави, передбачені у загальній частині КК України.
Це загальні види звільнення від кримінальної відповідальності, оскільки вони мають
загальне значення для зазначених вище певних видів злочинів та осіб, яких
обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення. До них належать: - у
зв’язку з дійовим каяттям (ст.45 КК); у зв’язку з примиренням винного з потерпілим
(ст.46 КК); у зв’язку з передачею особи на поруки (ст.47 КК); у зв’язку із зміною
обстановки (ст. 48 КК); у зв’язку із закінченням строків давності (ст.49 КК); у
зв’язку з амністією (ст.86 КК) або помилуванням (ст.87 КК); звільнення від
кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного
характеру до неповнолітнього (ст.97 КК); у зв’язку із закінченням строків давності
(ст.106 КК України).
До особливих (спеціальних) підстав належать підстави, передбачені в
Особливій частині КК України. Спеціальні підстави звільнення особи від
кримінальної відповідальності передбачені у: ч.2 ст.111 «Державна зрада», ч.2
ст.114 «Шпигунство», ч.3 ст.175 «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи
інших установлених законом виплат», ч.4 ст.212 «Ухилення від сплати податків,
зборів (обов’язкових платежів)», ч.4 ст.2121 «Ухилення від сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ч.2 ст.255 «Створення
злочинної організації», ч.6 ст.258 «Терористичний акт», ч.2 ст.2583 «Створення
терористичної групи чи терористичної організації», ч.4 ст.2585 «Фінансування
тероризму», ч.6 ст.260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або
збройних формувань», ч.3 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими
припасами або вибуховими речовинами», ч.4 ст.289 «Незаконне заволодіння
транспортним засобом», ч.4 ст.307 «Незаконне виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів», ч.4 ст.309 «Незаконне виробництво,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту», ч.4 ст.311
«Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи
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пересилання прекурсорів», ч.5 ст.321 «Незаконне виробництво, виготовлення,
придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних
чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів», ч.4
ст.3211 «Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських
засобів», ч.5 ст.354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації», ч.5
ст.3683 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми», ч.5 ст.3684 «Підкуп особи, яка надає публічні
послуги», ч.5 ст.369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди
службовій особі», ч.4 ст.401 «Поняття військового злочину»). Треба зазначити, що в
усіх зазначених випадках за наявності обставин, передбачених конкретною нормою
закону,

суд

зобов’язаний

звільнити

відповідних

осіб

від

кримінальної

відповідальності.
Слушною є позиція Козак О.С., яка вказує, що підстави звільнення від
кримінальної відповідальності диференціюються законодавцем у вигляді: 1)
відмінного підходу до різних за ступенем тяжкості діянь, оскільки серед загальних
видів звільнення від кримінальної відповідальності обов’язкове звільнення
передбачено тільки за вчинення злочину невеликої тяжкості або необережного
злочину середньої тяжкості (ст.45, 46 КК України), а дискреційне – там, де правові
підстави дозволяють звільнити особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або
середньої тяжкості (ст.47, 48 КК України). Законодавцем, залежно від тяжкості
вчиненого особою злочину, диференційовано строки давності при звільненні від
кримінальної відповідальності (ст.49 КК України); 2) різного підходу до проявів
посткримінальної поведінки осіб, винних у вчиненні однакових за типовим
ступенем тяжкості злочинів, який виявляється у різноманітності фактичних підстав
для звільнення від кримінальної відповідальності; 3) множинності підстав та умов
спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених КК
України, залежно від тяжкості вчиненого злочину та обсягу необхідних активних
дій, які б доводили виправлення особи; 4) можливості звільнення від кримінальної
відповідальності різних за віком осіб, зокрема, до неповнолітнього, який вперше
вчинив злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості,
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окрім загальних та спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності,
можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру (ч.1 ст.97 КК
України), а також скорочені порівняно із загальними строками давності,
передбаченими ст.106 КК України [82, с.9-10].
Перелік випадків звільнення від кримінальної відповідальності, наведений в
КК України, є вичерпним, але під впливом кримінально-правової політики держави
він може змінюватися.
Як підсумок, слід зазначити, що кожна з вищенаведених підстав охоплюється
підставами закріпленими законодавцем. Такі підстави закріплені як безпосередньо у
Кримінальному процесуальному кодексі України, так і в інших нормативноправових актах, зокрема Конституції України та Кримінальному кодексі України,
який регламентує випадки, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності, а
також випадки звільнення особи від кримінальної відповідальності. Як показало
проведене нами опитування суддів, прокурорів та захисників 59,2 відсотки з
опитуваних вважають повним передбачений КПК України перелік підстав закриття
кримінального провадження судом. (додаток Б)
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2.2.

Характеристика

окремих

підстав

закриття

кримінального

провадження судом
Пропонуємо зосередити увагу на тих підставах, які передбачені положеннями
КПК України, розкривши їхній зміст з практичної (процесуальної) точки зору. Так у
Кримінальному процесуальному кодексі України передбачено, що суд закриває
кримінальне провадження у разі, якщо:
- набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за
діяння, вчинене особою;
- помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є
необхідним для реабілітації померлого;
- існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або
постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому
обвинуваченню;
- потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник
відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного
обвинувачення;
- стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди
держави, яка видала особу;
- стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила дії, передбачені ст.212
КК України, досягнутий податковий компроміс відповідно до підрозділу 9-2 розділу
ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України;
-

досягнуто

податковий

компроміс

у

справах

про

кримінальні

правопорушення, передбачені статтею 212 КК України, відповідно до підрозділу 9-2
розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України;
- якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення;
- у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, тощо.
Окрім цього, встановлено порядок закриття кримінального провадження щодо
юридичної особи, а також щодо застосування примусових заходів медичного
характеру.
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Цікаво відзначити, що за результатами опитування, 51,5% респондентів
стверджують, що найчастіше на практиці зустрічається відмова потерпілого, а у
випадках, передбачених цим Кодексом, його представника від обвинувачення у
кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення як підстава
закриття кримінального провадження судом, 46,9% вважають такою підставою у
зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності; та 1,5% - у зв’язку із
застосуванням примусових заходів медичного характеру. (Додаток Б)
Пропонуємо розглянути кожну із наведених підстав більш детально:
Набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за
діяння вчинене особою, як підстава закриття кримінального провадження, була
вперше закріплена у КПК України 2012 року.
Відомо, що вчинення діяння, яке не відповідало правовій нормі, що існувала
раніше, чи суперечило б правовій нормі, яка з'явилась потім, ні за яких обставин не
може визнаватися правопорушенням, оскільки на час свого вчинення таке діяння не
було неправомірним і не тягло за собою юридичної відповідальності. Воно і не
могло потягнути її, адже у такому разі відсутні правові підстави для цього: відсутній
об'єкт протиправного посягання (порушені суспільні відносини не знаходяться під
захистом закону), його об'єктивна сторона (діяння не суперечить нормі права) тощо.
Крім права не нести відповідальність за діяння, які на час їх вчинення не
визначалися законом як правопорушення, статтею 58 Конституції України
громадянам надано право на пом'якшення або скасування відповідальності у разі
набрання чинності відповідними законами та іншими нормативно-правовими
актами. Зазначений принцип, крім Основного Закону України, закріплено і в інших
законодавчих актах.
Так, відповідно до статті 11 Загальної декларації прав людини, ніхто не може
бути засуджений за злочин на підставі скоєння будь-якого діяння або за
бездіяльність, які під час їх скоєння не становили злочину за національними
законами або за міжнародним правом [56, с.89].
У статті 15 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права
зазначено, що ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні будь-якого
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кримінального злочину внаслідок якоїсь дії чи упущення, які, згідно з чинним на
момент його вчинення внутрішньодержавним законодавством або міжнародним
правом, не становило кримінального злочину.
Аналогічне положення міститься у статті 7 Європейської конвенції з прав
людини і основоположних свобод.
Згідно з принципом чинності кримінального закону в часі (стаття 6
Кримінального кодексу України), злочинність і караність діяння визначаються
законом, який діяв під час вчинення цього діяння.
Вчинення правопорушення і момент притягнення до відповідальності
розбігаються в часі. Між тим законодавство, що встановлювало відповідальність,
може зазнати змін.
Важливим для повного розкриття зазначеного принципу є питання про час дії
правової норми (коли вона починає діяти і коли закінчує), тобто про чинність
закону, яким передбачено ту чи іншу правову норму.
Конституційний Суд України в своєму рішенні у справі про конституційне
звернення Національного банку України про офіційне тлумачення ч.1 ст.58
Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативноправових актів) від 09.02.1999 вказав, що дію нормативно-правового акта в часі слід
розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом законної сили і
припиняється із втратою ним законної сили, тобто застосовується той закон або
інший нормативно-правовий акт, під час дії якого ці події настали або мали місце.
Питання набуття законної сили законом врегульовані статтею 94 Конституції
України, у частині п'ятій якої зазначено: “Закон набирає чинності через десять днів з
дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але
не раніше дня його опублікування”.
За загальним правилом закони та інші нормативно-правові акти не мають
зворотної дії в часі (частина 1 статті 58 Конституції), тобто не поширюються на
діяння, що мали місце в той період, коли закон чи інший нормативно-правовий акт
ще не набрав чинності. В окремих законах це правило конкретизовано стосовно
відповідних правопорушень.

93

Так, у частині 3 статті 6 КК України зазначено: “Закон, що встановлює
караність або посилює покарання, зворотної сили не має”. Таким чином, особа, яка
вчинила діяння, яке було визнано законом як злочин після його вчинення, не
підлягає кримінальній відповідальності.
Із введенням у дію КК України 2001 року значну кількість кримінальнокараних діянь було декриміналізовано. У Прикінцевих та Перехідних положеннях
КК України обумовлено закриття всіх кримінальних справ щодо осіб, які вчинили
злочини, передбачені КК України 1960 року, що перелічені в п.1 цього розділу, та
встановлено,

що

закриття

кримінальних

справ

щодо

осіб,

які

вчинили

декриміналізовані діяння i справи, стосовно яких перебувають у провадженні судів,
органів досудового слідства чи дізнання, здійснюється судом.
Слід зазначити, що із плином часу, розвитком технологій та прогресом
суспільства одні діяння набувають ознак протиправних та визнаються кримінальнокараними, а інші – навпаки, втрачають свою суспільну небезпечність, а тому можна
ствердити, що декриміналізація є явищем постійним.
Видавалося б, що із прийняттям нового КПК України визначено набрання
чинності законом, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинене
особою як підставу закриття кримінального провадження, то не повинно було б
виникати помилкового трактування та застосування такої норми.
У ст.284 КПК України законодавцем не визначено, з чиєї ініціативи може бути
закрито провадження, а відтак допускається й ініціатива суду.
У науковій літературі дискусійним залишається питання, до якого виду
підстав реабілітуючих чи нереабілітуючих відноситься вказана підстава. Ряд
науковців, зокрема В.Т. Маляренко, Ю.В. Баулін, Г.Р. Крет, вважають, що
декриміналізація діяння є нереабілітуючою підставою, оскільки у випадку
декриміналізації діяння підлягає застосуванню правило про зворотню дію в часі
кримінального закону, який скасовує злочинність діяння (ч.1 ст.5 КК України),
втрата суспільної небезпечності злочину внаслідок декриміналізації абсолютно не
означає відсутності підстави кримінальної відповідальності, так як на момент
вчинення діяння містило склад злочину, було підставою для кримінальної
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відповідальності [113, с.213; 88, с.371; 19, с.152].
Професор Д.П. Письменний вказує, що таку підставу слід вважати
реабілітуючою [93, с.706-708].
Враховуючи положення Закону України «Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативнорозшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду»,
зокрема, те що законодавцем не наділено особу, відносно якої закрито кримінальне
провадження за даної підстави, правом на відшкодування шкоди, заподіяної
кримінальним

переслідуванням,

законодавець

відносить

дану

підставу

до

нереабілітуючих підстав.
Незважаючи на те, що у випадку декриміналізації діяння перестає бути
суспільно-небезпечним,

кримінальна

відповідальність

за

нього,

відповідно,

виключається, ми погоджуємось із вищенаведеним твердженням про те, що дана
підстава є нереабілітуючою.
Наступною підставою закриття кримінального провадження, яку пропонуємо
розглянути, є смерть підозрюваного, обвинуваченого, крім випадків, якщо
провадження є необхідним для реабілітації померлого.
Вперше у вітчизняному законодавстві дану підставу було введено з
прийняттям Зводу законів Російської імперії у 1832 році у виді відміни покарання
щодо злочинця, який помер [178]. Така ж підстава передбачалась у ст.160
“Уложения о наказаниях уголовных и исправлениях” 1845 року [172, с.160]. Згодом,
у зв’язку з прийняттям Статуту кримінального судочинства 1864 року, було
регламентовано процесуальний порядок розгляду кримінальних справ, зокрема у
статті 16, було встановлено, що судове переслідування обвинуваченого не може
бути розпочате, а почате підлягало закриттю у зв’язку із смертю обвинуваченого
[254, с.56].
Обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий
до суду в порядку, передбаченому ст.291 КПК України.
Кримінальним законодавством передбачено лише особисту відповідальність
особи за злочин, який вона вчинила. Таким чином, померлі особи не можуть бути
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суб’єктом злочину та, відповідно, смерть особи, яка вчинила злочин, виключає
постановку питання про відповідальність цієї особи [125, с.67-68].
Вказане обумовлено насамперед дією принципів особистої (індивідуальної)
відповідальності особи та презумпції невинуватості, забезпечення доведеності вини.
Нормативне положення про те, що особа, яка обвинувачується у вчиненні
злочину, вважається невинуватою, доки її вину не буде встановлено у визначеному
законом порядку, знайшло своє відображення насамперед у найважливіших
міжнародно-правових актах, які закріпили універсальні стандарти основних прав і
свобод людини, зокрема: у Загальній декларації прав людини (п.1 ст.11);
Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (п.2 ст.14); Європейській
конвенції прав людини і основоположних свобод (п.2 ст.6). Власне, перелічені
міжнародні нормативно-правові акти визначили той універсальний перелік прав і
свобод, який у своїй єдності має забезпечити нормальну життєдіяльність людини в
суспільстві і який знайшов своє закріплення, переважно, в основних законах держав,
що визнали названі акти, в тому числі і в Конституції України. Крім вище
перелічених міжнародних правових актів та Конституції України презумпція
невинуватості обвинуваченого у вчиненні злочину знайшла своє закріплення і в
галузевому законодавстві, зокрема у Кримінальному кодексі України (ч.2 ст.2) та
упосереднено у Кримінальному процесуальному кодексі України (ст.17). Таким
чином, призначення презумпції невинуватості, насамперед, полягає в тому, щоб
протистояти у кримінальному судочинстві обвинувальному ухилу, суб’єктивізму,
тенденційності чи навіть свавіллю всьому, що перетворює кримінальне судочинство
у знаряддя розправи над обвинуваченим, ототожнення обвинуваченого з винуватим,
що робить його фактично безправним [127, с.390].
У п.5 ч.1 ст.284 КПК України прямо вказано, що кримінальне провадження
підлягає закриттю у випадку, коли під час розгляду кримінального провадження
буде вірогідно встановлено, що обвинуваченого немає в живих. У випадку смерті
особи провадження у справі може продовжуватися лише з метою реабілітації цієї
особи.
Варто погодитись із позицією Б.Т. Безлепкіна, який стверджує, що дана
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підстава

для

закриття

кримінального

провадження

відноситься

до

числа

зобов’язуючих, оскільки суд, встановивши, що обвинуваченого (підсудного) немає в
живих, зобов’язаний закрити кримінальне провадження, окрім випадку, якщо
провадження є необхідним для реабілітації померлого, не визнаючи особу
винуватою у вчиненні злочину [22, с.314].
Сам термін реабілітація означає поновлення втраченого доброго імені,
відновлення репутації. У юридичній літературі одні автори, ототожнюють поняття
«реабілітація особи» з фактом процесуального підтвердження невинуватості особи
[21, с.13; 163, с.4]. Інші автори (М.І. Пастухов, Т.Таджієв, Н.Я.Шило) визначають
«реабілітацію» як систему елементів, а саме: визнання чи констатації невинуватості
особи у вчиненні злочину (формальної реабілітації), а також їх наслідків –
припинення незаконного переслідування та можливість потерпілого скористатись
своїми правами та гарантіями такого відновлення. Реабілітація відрізняється від
амністії, помилування повним відновленням прав та репутації з огляду невірного
звинувачення [135, с.73-74; 270, с.16].
Б.В. Алексеєв вказує, що питання про реабілітацію може виникнути лише за
наявності встановлених матеріалами кримінального провадження обставин, які
дають підставу вважати, що в діях особи, котра притягувалася до кримінальної
відповідальності, не було складу злочину, відсутня подія злочину або під час
розгляду справи в суді була допущена помилка, виправлення якої може спричинити
скасування чи зміну винесеного вироку [11, с.25].
Враховуючи наведене, вважаємо, що у випадку смерті обвинуваченого
продовження розгляду справи проводиться з метою доведення невинуватості
обвинуваченого у вчиненні інкримінованого йому злочинного діяння, з подальшим
відновленням його «доброго імені».
У випадку, якщо ж до суду не буде заявлено клопотання про розгляд справи з
метою реабілітації померлого, суд закриває кримінальне провадження у справі.
У судовій практиці питання про можливість закриття кримінального
провадження

щодо

померлого

обвинуваченого

вирішується

по-різному:

враховується думка захисника та вказується на відсутність заяв близьких родичів
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померлого або на їх згоду на закриття кримінального провадження; враховується
думка захисника та законного представника, враховується відсутність заяв,
клопотань

про

продовження

кримінального

провадження

для

реабілітації

померлого; враховується відсутність заяв, клопотань близьких родичів про
продовження кримінального провадження для реабілітації померлого; зазначається
лише думка прокурора; враховується думка близького родича; указується, що не
встановлена наявність у померлого рідних, які б заявили про необхідність
реабілітації померлого.
Як видно, у судовій практиці немає єдності щодо визначення ініціаторів
реабілітації померлого, а у деяких випадках із змісту ухвал незрозуміло, чи
з'ясовувалася

думка

необхідності

його

захисника

та/або

близьких

родичів

померлого

реабілітації.

Такий

різнобій

пов'язаний,

щодо

безумовно,

із

прогалинами у нормативній регламентації цієї умови закриття кримінального
провадження, оскільки, по-перше, чітко не вказані ініціатори продовження судового
розгляду для реабілітації померлого, форма їх звернення до суду, по-друге, не
вказано, яким чином має з'ясовуватися правова позиція осіб, які можуть бути
ініціаторами продовження судового розгляду для реабілітації померлого, якщо вони
не є учасниками судового провадження, по-третє, не вказано, яке правове значення
має правова позиція захисника у цьому питанні [38, с.262].
Як вказує А.Р.Туманянц, відомі випадки фіктивної реєстрації смерті особи з
метою ухилення так званого «покійника» від відповідальності [206, с.92]. А тому
вважаємо за доцільне зосередити увагу й на тому, що саме варто суду брати до уваги
на підтвердження факту смерті особи.
З аналізу практики судів Львівської області вбачається, що на підтвердження
факту смерті особи суди приймали: свідоцтво про смерть [246], витяг з актового
запису про смерть [247], лікарське свідоцтво про смерть [225], лист відділу
державної реєстрації актів цивільного стану [207], відповідь головного лікаря,
довідки посадових осіб відділів РАЦСу [239].
У відповідності до статей 17, 18 Закону України «Про державну реєстрацію
актів цивільного стану» смерть громадянина підлягає реєстрації. Державна
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реєстрація смерті проводиться органами державної реєстрації актів цивільного стану
на підставі документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони
здоров’я або судово-медичною установою; рішення суду про встановлення факту
смерті особи в певний час або про оголошення її померлою. Про факт державної
реєстрації акта цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного
стану видається відповідне свідоцтво [154].
Державна

реєстрація

актів

цивільного

стану

проводиться

з

метою

забезпечення реалізації прав фізичної особи та офіційного визнання і підтвердження
державою фактів народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання
шлюбу, зміни імені, смерті. Державна реєстрація актів цивільного стану
проводиться шляхом складення актових записів цивільного стану. Актовий запис
цивільного стану - це документ органу державної реєстрації актів цивільного стану,
який містить персональні відомості про особу та підтверджує факт проведення
державної реєстрації акта цивільного стану.
З таких підстав, вважаємо, що єдиними документами на підтвердження смерті
особи є видане у встановленому законом порядку свідоцтво про смерть або актовий
запис (витяг з такого).
Вважаємо, що було б доцільним закріпити дане положення у законодавчому
порядку, внісши відповідні зміни у Кримінальний процесуальний кодекс України.
Слід зазначити, що в залежності від часу настання смерті чи часу
встановлення факту смерті вказана підстава реалізується шляхом закриття
кримінального провадження на різних етапах судочинства.
Закриваючи провадження у справі, суду слід враховувати й те, що ухвала про
закриття провадження не замінює вироку суду, а отже, вона не є тим процесуальним
актом, яким згідно ст.62 Конституції України особа визнається винуватою у
вчиненні злочину.
У п.6 ч.1 ст.284 КПК України встановлено, що кримінальне провадження
закривається судом, якщо існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав
законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального
провадження по тому самому обвинуваченню. Дане положення повністю
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кореспондує із положенням ч.2 ст.19 КПК України, в якій визначено, що
кримінальне провадження підлягає негайному закриттю, якщо стане відомо, що по
тому самому обвинуваченню існує вирок суду, який набрав законної сили, тобто
відповідає принципу заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності
за одне і те саме правопорушення (non bis in idem).
Даний принцип є законодавчо закріпленим як в Конституції України, так і у
міжнародних нормативно-правових актах. Так, у ст.61 Конституції України
регламентовано, що «ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення», у Міжнародному
пакті про громадянські та політичні права (п.7 ст.14) закріплено, що «кожна людина
не повинна вдруге бути судимою чи покараною за злочин, за який вона вже була
остаточно засуджена чи виправдана у відповідності до закону та кримінальнопроцесуального права кожної країни» та у статті 4 Протоколу №7 до Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод, яка викладена у такому
формулюванні:

«Жодна

людина

не

може

бути

вдруге

притягнута

до

відповідальності або покарана у кримінальному порядку судом однієї і тієї самої
держави за злочин, за який вона вже була остаточно виправдана або засуджена
відповідно до закону і кримінально-процесуального права цієї держави». З аналізу
міжнародно-правових норм, які закріплюють даний принцип вбачається, що цей
принцип має свої особливості та обмеження:
1) для застосування цього принципу не вимагається, щоб вирок був виконаний
або виконувався – достатнім є набрання законної сили остаточного обвинувального
чи виправдувального вироку суду;
2) принцип non bis in idem не буде порушуватися у випадку перегляду справи
вищестоящим судом або якщо вищестоящий суд скасовує вирок і приймає рішення
про проведення нового судового розгляду[4];
3) вказана норма не забороняє притягнення особи до кримінальної
відповідальності за ті ж факти, за якими вона була засуджена чи виправдана, якщо
вони вказуватимуть на наявність ознак іншого злочину. Забороняється тільки
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притягнення особи до кримінальної відповідальності знову до того ж суду чи до
іншого суду за той же злочин [2];
4) ст.14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права не
забороняє притягнення особи до кримінальної відповідальності (її засудження та
покарання), якщо така особа уже була засуджена чи виправдана в порядку
адміністративного процесу, чи була притягнена до дисциплінарної відповідальності
(чи до інших видів відповідальності) [9]. Таким чином, цей принцип застосовується,
якщо особа була засуджена чи виправдана у порядку кримінального судочинства;
5) принцип non bis in idem не буде застосовуватися у випадку відновлення
судового розгляду з огляду на виняткові обставини, такі, як виявлення доказів, яких
не було чи про які не було відомо на момент винесення виправдувального вироку
суду [2];
6) зазначений принцип застосовується тільки щодо притягнення до
відповідальності у межах однієї держави і не буде порушуватися в тому випадку,
якщо за одне і те ж діяння особа притягається до відповідальності спочатку однією,
а потім іншою державою [7].
Загалом, у науковій літературі дія принципу «non bis in idem» пояснюється
трьома обставинами. По-перше, цей принцип відображає латинську максиму «nemo
debet bis vexari pro una et eadem causa» (ніхто не може піддаватись більше ніж
одному обвинуваченню з тієї ж самої причини) і захищає інтереси як окремої особи,
так і суспільства в цілому. По-друге, якщо кримінальне переслідування щодо особи
остаточно завершилося встановленням її вини чи невинуватості, то неприпустимо
знову здійснювати переслідування тієї ж особи за ті ж діяння і на підставі тих же
самих фактів. Вважається, що обвинувачення щодо особи у вчиненні конкретного
злочину може здійснюватися тільки один раз, після чого не може повторюватися. І
по-третє, принцип, що розглядається, втілює повагу до судових рішень, які прийняті
раніше з того ж питання [10, с.780].
Як було вказано вище, даний принцип є запроваджений і у чинному
кримінальному

процесуальному

законодавстві

відображення й у ч.3 ст.2 КК України.

України

та

знайшов

своє
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З аналізу вищенаведеного вбачається, що у випадку встановлення наявності
вироку суду чи ухвали про закриття кримінального провадження, які набрали
законної сили, стосовно конкретної особи по тому самому обвинуваченню суд
зобов’язаний закрити кримінальне провадження.
Якщо в злочині приймали участь інші особи, які не були притягнуті до
кримінальної відповідальності, то наявність вироку стосовно даного злочину не є
перешкодою для притягнення співучасників до кримінальної відповідальності.
Якщо ж буде встановлено, що засуджений вчинив й інший злочин, то це буде
підставою для оголошення останньому підозри у вчиненні такого. На підставі ч.1
ст.339 КПК України прокурор може звернутися до суду з вмотивованим
клопотанням про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з
первісним обвинуваченням.
Вважаємо, що положення «по тому ж обвинуваченню» підлягає розширеному
тлумаченню. Воно поширюється не лише на ті випадки, коли вирішене в судовому
рішенні обвинувачення залишається тим же в буквальному значенні, але й на
випадки, коли мова йде про обвинувачення, яке з тих чи інших причин було змінене
[90, с.107].
Не можна залишити поза увагою той факт, що судом під час встановлення
наявної підстави для закриття кримінального провадження слід встановити, чи
набрав вирок чи ухвала про закриття кримінального провадження по тому ж
обвинуваченню законної сили.
Зі змісту п.28.17 Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах,
апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Київа та Севастополя,
Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді
України з розгляду цивільних і кримінальних справ затв. Наказом Державної
судової адміністрації України №173 від 17.12.2013 вбачається, що копія судового
рішення має бути позначена як копія і завірена підписами судді та секретаря з
проставленням відбитку гербової печатки суду із зазначенням дати її оформлення
або видачі. Також на копії судового рішення робиться відмітка про дату набрання
судовим рішенням законної сили чи про не набрання [62].
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Законна сила вироку означає таку силу цього акту, яка прирівнює його до
закону, надає йому силу останнього, робить її обов’язковою для всіх громадян,
організацій та установ, яких цей вирок стосується.
Разом з тим, не слід забувати, що закриття кримінального провадження за
даною підставою, не звільняє особу від інших видів юридичної відповідальності за
вчинене кримінальне правопорушення та його наслідки, зокрема, від цивільної
відповідальності за завдану ним шкоду (майнову і моральну) [91, с.76].
Ще однією підставою закриття кримінального провадження судом є відмова
потерпілого, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представника, від
обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.
Розвиток інституту приватного обвинувачення бере свій початок ще з давніх
часів.
Впродовж тривалого періоду свого існування приватне обвинувачення в
кримінальному судочинстві отримувало різні форми правового закріплення й
реалізації від фактично основного виду і способу вирішення кримінально-правових
спорів в обвинувальному процесі, через повне ігнорування становища потерпілого й
обвинуваченого в інквізиційному процесі, до оформлення у вигляді окремого
інституту кримінального процесу у змішаній його формі й до перспективи
подальшого розвитку як окремого виду судової діяльності [184, с.53; 146, с.21].
З аналізу генези інституту приватного обвинувачення вбачається, що й раніше
законодавство

передбачало

і

навіть

зобов’язувало

здійснювати

процедуру

примирення. Так, наприклад, згідно Статуту кримінального судочинства 1864 р. на
мирового суддю у справах приватного обвинувачення покладався обов’язок схиляти
сторони до миру [205, с.158].
Але

з

розвитком економічних, політичних та

соціальних відносин

суспільство та держава перебирає на себе функцію обвинувачення, тобто
відбувається трансформація – перехід від приватних засад до публічних, які
домінують в законодавстві нашої держави.
Особливістю кримінальної процесуальної політики радянського періоду з
точки зору її доктринального рівня було те, що до справ приватного обвинувачення,
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які безпосередньо зачіпали інтереси потерпілого, держава відносилася байдуже і
тому не була зацікавлена в їх переслідуванні [57, с.183].
В сучасних умовах роль приватного начала зростає, в тому числі і в
кримінальному процесі.
М.Полянський

наголошував,

що

найбільш

надійним

засобом

проти

однобічності кримінального переслідування є приватне обвинувачення. Його
призначення полягає у сприянні встановленню конституційних гарантій прав особи,
а отже, воно є невід’ємною складовою правової держави. [146, с.22].
А. Шамардін, вивчаючи питання застосування кримінально-процесуального
законодавства

у

справах

приватного

обвинувачення,

зазначав,

що

якщо

безпосереднім об’єктом злочину є суб’єктивні права приватних осіб, а не інтереси
держави і суспільства, виникає кримінально-правове відношення, яке можна
зобразити у вигляді схеми «злочинець-потерпілий-держава». Держава в цих
правовідносинах відіграє особливу роль. По-перше, вона зобов’язана гарантувати
права як потерпілого, так і особи, яка вчинила злочин, по-друге, за ініціативою
потерпілого порушити кримінальне провадження і процесуальним шляхом вирішити
питання про винуватість та покарання особи, тобто забезпечити реалізацію прававимоги потерпілого. Останнє кореспондує праву потерпілого на «кримінальний
позов» [264, с.132].
Отже, особливістю приватного обвинувачення є те, що дане кримінальне
провадження повністю залежить від волі потерпілого: таке розпочинається за
заявою останнього і за його волевиявленням – клопотанням про відмову від
обвинувачення повинно бути закрито судом.
Так, із прийняттям нового КПК України вказане провадження отримало своє
правове

регулювання

як

відносно

відокремлений

складник

процесуальної

діяльності. Встановлено новий порядок провадження справ у формі приватного
обвинувачення, суттєво збільшено кількість складів кримінальних правопорушень, у
яких провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення, розширено
права як обвинуваченого, так і потерпілого, запроваджено інститут угод про
примирення.
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Новий КПК 2012 р. дещо змінив процесуальний статус потерпілого у
кримінальному проваджені. Якщо раніше потерпілий належав у будь-якому випадку
до сторони обвинувачення і користувався в судовому розгляді правами сторони
обвинувачення, то за новим КПК України потерпілий перебуває осторонь, це
окремий учасник кримінального провадження, який стає стороною обвинувачення
лише в окремих випадках, передбачених КПК України (у разі зміни прокурором
обвинувачення

на

менш

тяжке

або

відмови

прокурора

від

підтримання

обвинувачення).
На відміну від старого, новий КПК України вимагає волевиявлення особи для
набуття статусу потерпілого, оскільки права та обов’язки потерпілого виникають в
особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального
правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. У разі
відсутності такого волевиявлення слідчий, прокурор, суд має право визнати особу
потерпілою лише за її письмовою згодою (ст.55 КПК України).
Потерпілою може бути визнано як фізичну особу (за умови завдання їй
моральної, фізичної або майнової шкоди), так і юридичну особу (за умови завдання
їй майнової шкоди) [145, с.128]. При цьому немає жодної різниці у статусі між
потерпілими, яким нанесено моральну, фізичну чи майнову шкоду [164].
Якщо потерпілим є неповнолітня особа або особа, яка визнана в
установленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, або яка
через хворобу, фізичні або психічні вади чи з інших поважних причин не може сама
подати заяву, її може подати його законний представник.
У КПК закріплено можливості визнання потерпілими близьких родичів і
членів сім’ї постраждалої особи, якщо внаслідок кримінального правопорушення
настала смерть цієї особи або особа перебуває у стані, який унеможливлює подання
нею відповідної заяви. До кола цих осіб новий КПК України відносить досить
широке коло осіб: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка,
пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук,
внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник,
особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно
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проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому
числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі (п.1 ч.1 ст.3 КПК
України). Потерпілим визнається одна особа з числа близьких родичів чи членів
сім’ї, яка подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого, а за
відповідним клопотанням – потерпілими може бути визнано кілька осіб.
КПК України не передбачено, що юридичну особу може бути визнано
потерпілою при завданні їй моральної шкоди. На необхідність надання юридичній
особі статусу потерпілого не раз звертали увагу вітчизняні процесуалісти. [39, с.7;
266, с.8].
Значно розширивши перелік кримінальних правопорушень (стаття 477 КПК
України), щодо яких можливе кримінальне провадження у формі приватного
обвинувачення, законодавець підкреслив, що у таких провадженнях кримінальноправове та кримінально-процесуальне значення мають перш за все волевиявлення
потерпілого, його оцінка діяння та особи, того, хто його скоїв.
Поряд з цим, в інтересах можливого відновлення і збереження подружніх,
сімейних та інших близьких родинних стосунків законодавець відповідно у п.п.2 і 3
ст.477 КПК України передбачив для потерпілого можливість вибору стосовно
подання заяви про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, якщо воно
вчинене його дружиною (чоловіком), іншим близьким родичем чи членом сім'ї
потерпілого. На розсуд потерпілого винесено і можливість подання заяви про
вчинення щодо нього кримінального правопорушення, передбаченого п.3, якщо
воно вчинене особою, яка щодо потерпілого була найманим працівником і завдала
шкоду виключно власності потерпілого [92, с.312].
На відміну від КПК України 1960 року, який у справах приватного
обвинувачення передбачав скаргу потерпілого як процесуальний документ, в якому
формулювалося обвинувачення, КПК України 2012 р. заяву потерпілого про
кримінальне правопорушення передбачає лише як законний привід для початку
досудового розслідування. Так, приватне за своєю сутністю провадження
перетворюється повністю на публічну діяльність. З моменту подання заяви
потерпілий фактично усувається з процесу, а його роль продовжується у випадку
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відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення, а також у випадку
укладення угоди про примирення.
Особливим у даному провадженні є також те, що потерпілий, а у випадках
визначених законом, його представник, наділений правом відмовитись від
обвинувачення, що

є

безумовною підставою для закриття кримінального

провадження у справі.
Не слід ототожнювати відмову потерпілого від підтримання обвинуваченого із
примиренням такого із обвинуваченим, оскільки таке примирення може бути
самостійною (окремою) підставою для закриття кримінального провадження у
зв’язку із звільненням від кримінальної відповідальності, а також між сторонами
може бути укладено угоду про примирення.
Окрім цього, у разі відмови прокурора від підтримання державного
обвинувачення,

потерпілий

може

висловити

свою

згоду

на

підтримання

обвинувачення в суді самостійно. У разі повторного неприбуття в судове засідання
без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття належним
чином повідомленого потерпілого прирівнюється до відмови потерпілого від
обвинувачення і має наслідком закриття кримінального провадження за відповідним
обвинуваченням [92, с.312].
Згідно з результатами проведеного нами опитування відмова потерпілого, а у
випадках, передбачених цим Кодексом, його представника від обвинувачення у
кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення як підстава
закриття кримінального провадження найчастіше зустрічається на практиці. (51,5%)
(Додаток Б)
Ще однією підставою для закриття кримінального провадження судом є
неотримання згоди держави, яка видала особу.
Вперше у вітчизняному законодавстві відсутність згоди держави, яка видала
особу, як підставу для закриття кримінального провадження, зокрема судом, було
закріплено

із

прийняттям

Закону

«Про

внесення

змін

до

Кримінально-

процесуального кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції)» від 21 травня
2010 року. Таке нововведення було зумовлено поглибленням інтеграційних процесів
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в міжнародному співтоваристві, посилення прозорості кордонів, що дозволяють
індивідам вільно переміщатися з однієї країни в іншу, появи нових форм кооперації
транснаціональної

злочинності,

що

призвело

до

необхідності

боротьби

з

міжнародною злочинністю, співробітництва держав у питаннях припинення різних
форм злочинної діяльності, а також розвитку Євроінтеграції.
У відповідності до ч.2 ст.25 Конституції України громадянин України не може
бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Це ж стосується і осіб
без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах і
таким чином користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі
самі обов’язки, як і громадяни України. (ч.1 ст.26 Конституції України).
Згідно ч.1 ст.10 КК України заборонено видавати громадян України та осіб без
громадянства, що постійно проживають в Україні, іноземним державам для
притягнення до кримінальної відповідальності та відання до суду за вчинені ними
злочини поза межами України.
У ст.14 Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня
1957 року та ст.66 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у
цивільних,

сімейних

та

кримінальних

справах

від

22

січня

1993

року,

регламентовано, що видана особа не може переслідуватися, засуджуватися або
затримуватися з метою виконання вироку чи постанови про утримання під вартою ні
за яке правопорушення, вчинене до її видачі, крім правопорушення, за яке вона була
видана (правило ad hoc). Так, на міжнародному рівні закріплено принцип
спеціалізації, який є й одним із принципів кримінального процесу.
Видача особи (екстрадиція) є однією з процесуальних форм міжнародного
співробітництва у кримінальному судочинстві. Вона полягає у видачі однією
державою (запитуваною стороною) іншій державі (запитуючій стороні) особи, яка
переслідується

компетентними

органами

запитуючої

сторони

за

вчинення

правопорушення або розшукується зазначеними органами для притягнення до
кримінальної відповідальності або виконання вироку.
Статтею 2 Європейської конвенції про видачу правопорушників встановлено,
що видача правопорушників здійснюється у зв'язку із правопорушеннями, які
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караються за законами запитуючої Сторони та запитуваної Сторони позбавленням
волі або згідно з постановою про утримання під вартою на максимальний термін не
менше одного року чи більш суворим покаранням. Нормами міжнародного права
визначено, що видача не здійснюється, якщо:
1)

правопорушення, у зв'язку з яким вона запитується, розглядається

запитуваною Стороною як політичне правопорушення або правопорушення,
пов'язане з політичним правопорушенням;
2)

запитувана Сторона має достатньо підстав вважати, що запит про видачу

правопорушника за вчинення звичайного кримінального правопорушення був
зроблений з метою переслідування або покарання особи на підставі її раси, релігії,
національної приналежності чи політичних переконань або становище такої особи
може бути зашкоджене з будь-якої з цих причин (при цьому вбивство або замах на
вбивство глави держави або члена його сім’ї не вважається політичним
правопорушенням, як не вважаються такими, наприклад, злочини проти людства,
зазначені в Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яка
була ухвалена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 9 грудня 1848
року);
3)

видача

правопорушників

за

вчинення

загальнокримінальних

правопорушень, що також є військовими правопорушеннями, може бути здійснено
Україною лише за умови, якщо особу, видача якої запитується, не буде піддано
кримінальному переслідуванню за військовим правом або законом;
4)

щодо правопорушників була проголошена амністія в запитуваній

державі щодо діянь, за які ця держава мала компетенцію переслідувати згідно з її
кримінальним законодавством (ст.4 Додаткового протоколу 1978 р.);
5)

компетентні органи запитуваної Сторони проголосили остаточне

рішення щодо відповідної особи у зв'язку із правопорушенням (правопорушеннями),
за яке вимагається видача;
6)

компетентні органи запитуваної Сторони ухвалили рішення або не

порушувати,

або

припинити

переслідування

правопорушенням (правопорушеннями);

у

зв'язку

із

таким

самим
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7)

відповідна особа, згідно із законодавством запитуючої або запитуваної

Сторони, не підлягає переслідуванню чи покаранню у зв'язку із закінченням строку
давності;
8)

правопорушення, за яке вимагається видача, карається смертною карою

за законодавством запитуючої Сторони і якщо законодавство запитуваної Сторони
не передбачає смертної кари за таке саме правопорушення або вона, як правило, не
виконується, у видачі може бути відмовлено, якщо запитуюча Сторона не надасть
запитуваній Стороні достатніх гарантій того, що смертний вирок не буде звернений
до виконання;
9)

є загроза катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що

принижують гідність, видів поводження чи покарань.
Окрім цього, запитувана сторона може відмовити у видачі своїх громадян, а
також відповідної особи якщо:
1)

правопорушення, яке вчинила особа, за її законодавством вважається

вчиненим повністю або частково на її території або в місці, яке розглядається як її
територія;
2)

компетентні органи цієї сторони переслідують її у зв'язку із

правопорушенням (правопорушеннями), за яке вимагається видача;
3)

через зобов’язання не здійснювати видачу, якщо особа, видача якої

запитується, за станом здоров’я не може бути видана без шкоди її здоров’ю (Закон
України «Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників,
Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до
Конвенції» від 16 січня 1998 р.).
Окрім цього, на міждержавному договірному рівні можуть бути погоджені й
інші факультативні підстави відмови у видачі особи.
Так, при імплементації вищевказаних норм видається неможливим подальше
провадження у кримінальній справі, що має наслідком закриття кримінального
провадження.
Слід зазначити, що дане правило ad hoc має винятки, а саме: таке не
застосовується, якщо Сторона, яка її видала, на це згодна. Запит про згоду
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надсилається разом із документами, зазначеними у статті 12 вищевказаної
Європейської конвенції, а також із дотриманням вимог ст.575 КПК України, та
протоколом будь-якої заяви, зробленої виданою особою у зв'язку з відповідним
правопорушенням. Згода дається, якщо правопорушення, у зв'язку з яким вона
запитується, є таким, що тягне видачу відповідно до положень цієї Конвенції.
Якщо під час судового розгляду буде встановлено, що видача особи, яка
підлягає притягненню до кримінальної відповідальності, неможлива або у видачі
такої особи Україні відмовлено, суд приймає рішення про передання матеріалів
кримінального

провадження

компетентному

органу

(суду)

іншої

держави.

Відповідне рішення приймається судом лише за наявності достатніх підстав, що
засвідчують необхідність застосування цього міжнародного механізму кримінальної
юстиції, та за визначених законом умов.
У випадках, коли особа притягується до відповідальності за кримінальне
правопорушення, що стало підставою для його видачі, жодних складнощів не
виникає. У подібній ситуації кримінальне провадження здійснюється в тих межах,
які зазначені у клопотанні про екстрадицію.
Однак, трапляється, що особою можуть бути вчинені злочини, про які не було
відомо під час його видачі. Відтак, постає питання, чи слід притягувати особу до
кримінальної відповідальності за такі злочини, адже такі не фігурували у клопотанні
про видачу особи і, відповідно, не розглядались як підстава для видачі з боку
запитуваної сторони.
Як правило, зацікавлені сторони при вирішенні питання про екстрадицію
виходять з загальновизнаного правила (принципу) спеціалізації, згідно з яким не
допускається здійснення кримінального провадження за діяння, про яке не було
вказано у клопотанні. Основною функцією застосування даного принципу є не
погіршення становища особи. Вихід за межі заявленого клопотання означав би
порушення узгоджених правил, що регламентують видачу злочинців, та може мати
наслідком неправомірне збільшення обсягу кримінального провадження [177].
Позаяк, з врахування принципу кримінального права, згідно з яким жоден
злочин не повинен залишатись без покарання, вважаємо, що у разі виникнення
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вищевказаних ситуацій, суд повинен звернутись із запитом до запитуваної сторони,
яка видала особу про надання згоди на здійснення кримінального провадження поза
межами рішення про видачу іноземної держави. Скерування такого запиту
забезпечить процесуальну економію як часу, так і засобів, а також унеможливить
втрату доказів та зв’язку між обставинами, що мають значення для розгляду справи.
На практиці трапляються випадки, коли особа обвинувачується у вчиненні
декількох злочинів на території України, а запитувана держава погоджується видати
особу лише за частину цих злочинів (епізодів). У такому випадку провадження в цій
частині має бути закрите.
Натомість у випадку, якщо за законодавством запитуваної держави хоча б
одне із кримінальних правопорушень не є екстрадиційним, через що за нього у
видачі відмовляється, а за інше - видача здійснюється, то провадження в цій частині
має бути закрите.
З метою встановлення діалогу між державою та платниками податків,
звільнення платників податків від фінансової, кримінальної та адміністративної
відповідальності за умови сплати не задекларованих та/або неузгоджених платежів з
податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, зменшення
кількості адміністративних скарг до контролюючих органів та адміністративних
позовів до суду платників податків на рішення контролюючих органів, а також
забезпечення додаткових податкових надходжень до бюджету 25.12.2014 року
Верховною Радою України було прийнято Закон «Про внесення змін до
Податкового

кодексу

України

щодо

особливостей

уточнення

податкових

зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі
застосування податкового компромісу», який набрав чинності 17.01.2015 року.
Прийнятим законом було доповнено статтю 284 КПК України нормою, за
якою кримінальне провадження закривається стосовно особи, яка вчинила дії,
передбачені статтею 212 КК України у разі досягнення податкового компромісу
відповідно до підрозділу 9-2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу України, а також у випадку досягнення податкового компромісу у справах
про кримінальні правопорушення, передбачені статтею 212 Кримінального кодексу
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України, відповідно до підрозділу 92 розділу XX "Перехідні положення" Податкового
кодексу України.
Із зазначеної норми вбачається, що для закриття кримінального провадження у
справі

суду

необхідно

встановити,

чи

мала

місце

подія

кримінального

правопорушення, передбаченого ст.212 КК України, в діянні особи, відносно якої
здійснюється кримінальне провадження є склад кримінального правопорушення,
передбаченого ст.212 КК України, а також що такою особою було досягнуто
податкового компромісу.
Податковий компроміс - це режим звільнення від юридичної відповідальності
платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових
зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за
будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності,
встановлених статтею 102 ПК України. Платник податків, який вирішив
скористатися процедурою податкового компромісу, під час дії податкового
компромісу за такі податкові періоди має право подати відповідні уточнюючі
розрахунки податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або
податку на додану вартість до контролюючого органу, в яких визначає суму
завищення витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування
податком на прибуток підприємств та/або суму завищення податкового кредиту з
податку на додану вартість.
Процедура досягнення податкового компромісу триває не більше ніж 70
календарних днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку. У
випадку

відсутності

необхідності

проведення

документальної

позапланової

перевірки контролюючим органом, - сума задекларованих зобов’язань вважається
узгодженою.
Днем узгодження вважається день отримання повідомлення контролюючого
органу про відсутність необхідності проведення документальної позапланової
перевірки, а в разі прийняття рішення про необхідність проведення документальної
позапланової перевірки - день отримання довідки, що підтверджує правомірність
визначення сум податкових зобов’язань в уточнюючому розрахунку, або день
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отримання податкового повідомлення-рішення, прийнятого за результатами такої
перевірки.
Платник податків сплачує податкові зобов’язання, визначені в уточнюючому
розрахунку та/або податковому повідомленні-рішенні, у розмірі 5 відсотків такої
суми протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем узгодження.
Після сплати платником податків узгоджених податкових зобов’язань,
податковий компроміс вважається досягнутим.
Процедура податкового компромісу поширюється також на неузгоджені суми
податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на
додану вартість, визначені у податкових повідомленнях-рішеннях, щодо яких триває
процедура судового та/або адміністративного оскарження, а також на випадки, коли
платник податків отримав податкове повідомлення-рішення, за яким податкові
зобов’язання не узгоджені відповідно до норм Податкового кодексу України.
Досягнення податкового компромісу у такому разі здійснюється за заявою платника
податків у письмовій формі до контролюючого органу про намір досягнення
податкового компромісу. У таких випадках днем узгодження платником податків
податкових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні, є день
подання такої заяви до відповідного контролюючого органу. У разі несплати
платником податків такого податкового зобов’язання, таке податкове зобов’язання
вважається неузгодженим.
Окрім цього, процедура податкового компромісу щодо розміру та строків
сплати заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств
та/або податку на додану вартість поширюється також на випадки, коли у платника
податків, незалежно від процедури податкового компромісу, за рішенням
контролюючого органу розпочата документальна перевірка або складено акт за
наслідками такої перевірки. У таких випадках платник податків має право подати до
контролюючого органу, який призначив документальну перевірку або склав акт за
результатами такої перевірки, відповідні уточнюючі розрахунки податкових
зобов’язань до податкових декларацій за звітні податкові періоди в порядку,
визначеному Податковим кодексом України.
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За інформацією прес-служби Державної фіскальної служби, станом на ранок
09 лютого 2015 року відповідно до процедури застосування податкового
компромісу, 305 платників податків подали до органів Державної фіскальної служби
заяви та уточнюючі розрахунки. Цими документами податкові зобов’язання
платників збільшено на 1557,6 млн. грн., у тому числі з податку на прибуток
підприємств – на 800,5 млн. грн., з податку на додану вартість – на 757,1 млн. грн
[144].
Платники податків з метою застосування податкового компромісу мали право
подати уточнюючі розрахунки або заяви відповідно до підрозділу 9-2 розділу ХХ
Податкового кодексу України протягом 90 календарних днів з дня набрання
чинності підрозділу 9-2 розділу ХХ Податкового кодексу України. Термін, протягом
кого платник податків міг скористатись своїм правом на застосування податкового
компромісу, становив 90 днів з дати набрання чинності підрозділу 9-2 розділу ХХ
Податкового кодексу України, а саме - з 17.01.2015. Відтак, у 2017 році можливість
застосувати платниками податків податковий компроміс відсутня та, відповідно,
така підстава закриття кримінального провадження не є актуальною. А тому
пропонуємо таку виключити зі ст.284 КПК України.
Разом з тим, вважаємо, що податковому компромісу за своїм змістом більш
притаманні ознаки звільнення від кримінальної відповідальності, аніж закриття
кримінального провадження. Вважаємо, що з метою забезпечення додаткових
надходжень до бюджету, поліпшення умов для розвитку в Україні відкритої,
прозорої економіки

та сприятиме детінізації економіки буде ефективним

доповненням Кримінального Кодексу України такою особливою (спеціальною)
підставою звільнення від кримінальної відповідальності як досягнення податкового
компромісу. У зв’язку з цим, пропонуємо частину 5 ст.212 КК України викласти у
такій редакції: «Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою,
третьою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до
притягнення до кримінальної відповідальності досягне податкового компромісу в
порядку передбаченому Податковим кодексом України». Окрім цього, вважаємо що
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було б доцільним внести відповідні зміни й до Податкового кодексу України щодо
виключення часових обмежень у досягненні податкового компромісу.
Наступною підставою, яку пропонуємо розглянути, є закриття кримінального
провадження,

якщо

прокурор

відмовився

від

підтримання

державного

обвинувачення, за винятком випадків, передбачених КПК України.
З прийняттям нового КПК України було змінено й статус прокурора у
кримінальному

процесі.

Новелою

Кодексу

було

запровадження

принципу

незмінності прокурора, згідно якого прокурор здійснює свої повноваження у
кримінальному провадженні від початку до завершення, реалізуючи при цьому
функції процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання
державного обвинувачення в суді [72, с.28; 80, с.5].
В ст.111-1 Конституції України закріплено одну із основних функцій
прокуратури – підтримання публічного обвинувачення в суді, крім того така
функція (під назвою підтримання державного обвинувачення) знайшла своє
нормативне закріплення у Законі України «Про прокуратуру» та Кримінальному
процесуальному

кодексі

України.

Держава,

закріпивши

таку

норму

на

конституційному рівні та передбачивши обов’язкову участь прокурора у розгляді
кожного кримінального провадження в суді, визначила важливу роль прокурора у
захисті прав і свобод учасників кримінального провадження.
Рекомендацією Rec(2000)19, ухваленою Комітетом міністрів Ради Європи
06.10.2000 року визначено, що при виконанні своїх процесуальних обов’язків
прокурори повинні виконувати свої функції справедливо, неупереджено й
об’єктивно, поважати й намагатися захищати права людини, як зазначено в
Конвенції про захист прав людини й основних свобод; намагатися забезпечити, щоб
система кримінального правосуддя функціонувала так швидко, як це можливо.
Прокурори не повинні порушувати або продовжувати кримінальне переслідування,
коли незалежне розслідування показує, що обвинувачення необґрунтоване.
Окрім цього, Міжнародною асоціацією прокурорів 23.04.1999 року прийнято
Стандарти професійної відповідальності та основних обов’язків та прав прокурорів,
які орієнтують прокурорів на активну роль у кримінальному судочинстві,
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зобов’язують їх при здійсненні нагляду за розслідуванням злочину гарантувати, щоб
слідчі поважали норми права і основні права людини, даючи вказівку, прокурори
покликані піклуватися про збереження неупередженості та об’єктивності розгляду,
при порушенні кримінальних справ вони зобов’язані продовжувати процесуальні дії
лише тоді, коли в справі є обґрунтовані, достовірні і доступні докази, і не
продовжувати такі дії за відсутності доказів; у ході здійснення провадження справа
має розслідуватися наполегливо, справедливо і тільки на підставі доказів, з метою
справедливого судового розгляду прокурор повинен завжди захищати права
обвинуваченого, згідно з внутрішнім законодавством і вимогами справедливого
судового розгляду, надавати належні міркування для відмови в судовому
переслідуванні [187].
У нормах КПК України чітко визначено, що державне обвинувачення – це
процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведенні перед судом
обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка
вчинила кримінальне правопорушення. Отже, обвинувачення є рушійною силою та
визначальною умовою для здійснення усього кримінального провадження.
Як визначено у ст.22 Закону України «Про прокуратуру», прокурор підтримує
державне

обвинувачення

в

судовому

провадженні

щодо

кримінальних

правопорушень, користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки,
передбачені КПК України.
Проте, не у кожному кримінальному провадженні можливе підтримання
державного обвинувачення до кінця, тому що не в кожній справі особу притягують
до відповідальності обґрунтовано. В той же час помилки досудового розслідування
не обов’язково мають бути виправлені в суді лише шляхом винесення
виправдувального вироку, оскільки є шлях більш короткий і простий – відмова
прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді і закриття останнім
кримінального провадження.
Тривалий час у науці точились дискусії навколо питання про відмову
прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді та її правових
наслідків. Десятки років прокурори в окремих кримінальних справах повністю або
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частково відмовлялись у судових засіданнях від підтримання державного
обвинувачення, але їх відмова не мала для суду правового значення. Суд був
зобов’язаний продовжувати розгляд справи і ухвалювати те судове рішення, яке
зумовлювалося вимогами закону в конкретній ситуації. Але опоненти вважали, що в
такому разі суд брав на себе функції прокурора і тому вимагали, щоб суд був
обмежений позицією прокурора за винятком тих випадків, коли потерпілий не
згодний із прокурором.
У КПК України 2012 року питання відмови прокурора від підтримання
державного обвинувачення в суді докладно визначено в окремій нормі, на відміну
від попереднього КПК, де цей порядок був викладений в одній із частин статті, яка
визначала загальні повноваження прокурора в суді.
Статтею 340 КПК України визначено, що якщо в результаті судового розгляду
прокурор

дійде

підтверджується,

переконання,

що

він

відмовитися

повинен

пред’явлене
від

особі

обвинувачення

підтримання

не

державного

обвинувачення.
Підставою відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення є
його

переконання,

що

пред’явлене

особі

обвинувачення,

викладене

в

обвинувальному акті, не підтверджується. У такому випадку відмова від
підтримання державного обвинувачення є не правом, а обов'язком прокурора.
В.С. Зеленецький виділяє такі підстави відмови прокурора від підтримання
державного обвинувачення: 1) правові; 2) фактичні; 3) психологічні. До правових
підстав належать ті норми права, які встановлюють обставини, що виключають
провадження у справі або передбачають можливість звільнення винного від
кримінальної відповідальності. До фактичних підстав відноситься доказова
інформація, що вказує на недоведеність винуватості особи, притягнутої до
кримінальної відповідальності, та на необхідність повного або часткового
припинення проти неї обвинувальної діяльності прокурора. Психологічною
підставою відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення є
обґрунтоване на законі, обставинах справи, встановлених сукупністю доказів,
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внутрішнє переконання прокурора в невинуватості особи, притягнутої до
кримінальної відповідальності [60, с.133].
На думку В. Маляренка, І. Вернидубова, фактичними обставинами і
юридичними підставами, які породжують обов’язок прокурора відмовитись від
підтримання державного обвинувачення, є неправильна, помилкова оцінка
прокурором матеріалів досудового розслідування, яка була виявлена при перевірці
доказів в умовах гласного судового процесу. Ця помилка може бути зумовлена і
непоміченими прокурором недоліками досудового розслідування, які можуть
виявитися у суді. Названі фактичні обставини вимагають від прокурора відмови від
підтримання державного обвинувачення, якщо вони вплинули на вирішення питання
про встановлення події злочину, наявність у діянні підсудного складу злочину і
доведеність його участі у вчиненні злочину [114, с.43].
На

практиці

прокурор

відмовляється

від

підтримання

державного

обвинувачення, коли його переконання у винуватості змінюється сумнівами
винуватості. Сумніви можуть бути мотивом для відмови від підтримання
державного обвинувачення лише за умови, якщо прокурор використав усі
передбачені законом засоби, щоб їх усунути.
Щодо причин зміни прокурором свого початкового переконання у винуватості
підсудного, то такі можна об’єднати у кілька груп:
1. В результаті судового провадження стало зрозумілим, що докази, зібрані під
час досудового розслідування, на підставі яких прокурор планував зробити
висновки про винуватість особи, були оцінені неправильно, без необхідної
ретельності й аналізу;
2. В ході судового розгляду виявили нові, раніше невідомі обставини, які
зламали всю систему обвинувачення, побудованого на фактах, котрі під час
досудового розслідування не були перевірені в повному обсязі;
3. Під час судового провадження виявляються факти грубих порушень норм
КПК при проведенні досудового розслідування: фальсифікація, однобічність,
усунення із справи усього того, що виправдовувало б обвинуваченого тощо [70,
с.150].

119

З

огляду

на

викладене,

вважаємо

цілком

обґрунтованою

думку

А.А.Павлишина, який вважає, що сумнів у винуватості не може бути підставою для
відмови від підтримання державного обвинувачення, виходячи із принципу
публічності, встановлення об’єктивної істини у кримінальному процесі та і взагалі з
обов’язку доказування вини обвинуваченого, який у судовому розгляді покладений
на прокурора [131, с.54].
Таким чином, для того, щоб відмовитись від підтримання державного
обвинувачення у прокурора має зникнути впевненість у винуватості підсудного і
з’явитись переконання, що дані судового слідства не підтверджені пред’явленим
підсудному обвинуваченням.
На практиці траплялися непоодинокі випадки, коли державний обвинувач,
діючи на власний розсуд, керуючись своїм помилковим внутрішнім переконанням,
приймав важливі процесуальні рішення, пов’язані зі зміною обвинувачення та
відмовою від обвинувачення, усупереч закону. Як наслідок – суд зобов’язаний був
постановити судове рішення законне за своєю формою, але не по суті.
З метою уникнення такої невиправданої процесуальної самостійності
прокурора, через помилкове оцінювання прокурором події або діяння підсудного,
коли він неправильно тлумачить матеріальний чи процесуальний закон, який
застосовується, помилкового оцінювання доказів, їх достатність, достовірність чи
допустимість, та інших випадків, у тому числі, коли прокурор зловживає своїм
службовим становищем, у ст. 341 КПК України встановлено, що прокурор (у разі
відмови від підтримання державного обвинувачення) повинен погодити відповідні
процесуальні документи з керівником органу прокуратури, в якому він працює. У
разі, якщо в судовому засіданні брав участь керівник органу прокуратури, який
дійшов до одного із зазначених переконань, повинен погодити відповідні
процесуальні документи з прокурором вищого рівня.
Ключовим у даній проблемі є те, що прокурор в судовому процесі відстоює не
власні інтереси, а є представником державного органу, тобто діє в інтересах
держави.
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Закон зобов’язує прокурора діяти за власною ініціативою у межах своїх
повноважень на захист інтересів держави незалежно від інтересів, бажань і
уподобань будь-яких інших державних органів, службових осіб, політичних партій,
громадських організацій чи окремих громадян.
Згідно з пунктом 21.1 наказу Генерального прокурора України від 19.12.2012
року №4гн «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні»
у разі встановлення за результатами судового розгляду підстав для відмови від
підтримання державного обвинувачення, зміни обвинувачення або висунення
додаткового обвинувачення прокурори – процесуальні керівники досудового
розслідування зобов’язані погоджувати відповідні процесуальні документи з
керівником органу прокуратури, а в разі підтримання державного обвинувачення
останнім – із прокурором вищого рівня [156].
О.О. Тарасов зазначає, що жоден із опитаних працівників прокуратури не
згадав зі своєї практики випадку, коли б він відмовився від обвинувачення або
змінив його в суді, не порадившись зі своїм керівником-прокурором [195, с.198].
Видається, що такий контроль в органах прокуратури спрямований саме на
запобігання незаконним і необґрунтованим постановам прокурорів та не повинний
був би розцінюватися, як незаконний вплив на процесуальну незалежність
державного обвинувача. Разом з тим, варто зазначити, що така підпорядкованість
прокурора керівництву органу прокуратури, в якому він працює чи прокурору
вищого рівня, якщо в судовому засіданні брав участь сам прокурор, суперечить
принципу незалежності та самостійності здійснення прокурором покладеної на
нього державою функції підтримання державного обвинувачення в суді та
суперечить суті такої новели кримінального процесуального законодавства, як
процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та безпосередньої участі
прокурора у кримінальному провадженні. Це зумовлено тим, що усі європейські
стандарти організації і діяльності прокурора у кримінальному провадженні
декларують принцип внутрішньої незалежності прокурора під час прийняття
процесуальних

рішень.

Покладення

на

прокурора

обов’язку

погоджувати

вищезазначені рішення фактично нівелює незалежність прокурора у судовому
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розгляді та призводить до позбавлення його самостійності під час прийняття
кримінально - процесуальних рішень.
Статтею 22 КПК України регламентовано, що прокурор у судовому засіданні
зобов’язаний вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного й
об’єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що
викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого чи пом’якшують його
відповідальність.
Процесуальним документом, який подає прокурор для вираження своєї
відмови від підтримання державного обвинувачення, є постанова, погоджена у
встановленому законом порядку. У цій постанові прокурор викладає мотиви
прийнятого рішення, а саме: посилання на відсутність події або складу
кримінального правопорушення в діянні особи або нездобуття достатніх доказів для
доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливості їх отримання.
Виносячи

постанову,

прокурор

повинен

ретельно,

обґрунтовано

та

відповідально підходити до її складання. Зокрема, прокурор у своїй постанові
повинен обов’язково вказати короткий виклад обставин справи, мотиви та підстави
своєї відмови від підтримання державного обвинувачення, аналіз та оцінка доказів,
що підтверджують невинуватість особи.
Пропонуємо внести зміни до ч.1 ст.340 КПК України та викласти її у такій
редакції: «Якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде переконання, що
пред’явлене особі обвинувачення не підтверджується, він після виконання вимог
статті 341 цього Кодексу повинен відмовитись від підтримання державного
обвинувачення і викласти мотиви відмови, аналіз та оцінку доказів, що
підтверджують невинуватість особи у своїй постанові, яка долучається до матеріалів
кримінального провадження. Постанова повинна відповідати вимогам ч.5 ст.110
цього Кодексу з урахуванням вимог цієї статті. Копія постанови надається
обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним
представникам, а також представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється
провадження.»
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У разі подання такої постанови прокурором суд не має права відмовити
прокурору

в

долученні

цього

процесуального

документу

до

матеріалів

кримінального провадження.
В.О. Попелюшко стверджує, що при вирішенні питання про відмову
прокурора від підтримання державного обвинувачення предметом доказування у
таких справах є сам факт відмови прокурора від обвинувачення та факт відмови
потерпілого

від

продовження

розгляду.

Мотиви

відмови

прокурора

від

обвинувачення, як і мотиви потерпілого від продовження розгляду справи правового
значення у таких випадках не мають [148, с.101].
Ще однією новелою кримінального та кримінального процесуального
законодавства

України

стала

регламентація

притягнення

до

кримінальної

відповідальності юридичних осіб.
Міжнародному кримінальному праву сьогодні також відома чимала кількість
норм, що закріплюють кримінальну відповідальність корпорацій. Уперше питання
про доцільність запровадження інституту кримінальної відповідальності корпорацій
у національні законодавства та перспективи міжнародного співробітництва в
контексті пошуку шляхів удосконалення механізмів юридичного впливу на
організації були розглянуті під час роботи Другого Конгресу Міжнародної асоціації
кримінального права (м. Бухарест, Румунія) наприкінці 20-х років минулого
століття.
Важливе значення для подолання проблеми притягнення організацій до
кримінальної

відповідальності

мали

і

рішення

Міжнародного

військового

трибуналу, який під час Нюрнберзького процесу над нацистськими злочинцями
визнав, що держава та її організації можуть визнаватись суб’єктами міжнародних
злочинів. Після закінчення

Другої світової

війни проблеми

кримінальної

відповідальності юридичних осіб неодноразово ставали предметом дискусій на
міжнародних наукових форумах. Сьомий Конгрес Організації Об’єднаних Націй
щодо запобігання злочинності та поводження з правопорушниками (26 серпня – 6
вересня 1985 р., м. Мілан, Італія) рекомендував державам-членам розглянути
можливості притягнення до кримінальної відповідальності не лише осіб, які діяли в
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інтересах інституції, корпорації або підприємства, а й безпосередньо цих юридичних
осіб шляхом розроблення і запровадження юридичних механізмів превентивного та
карального

змісту,

спрямованих

на

недопущення

протиправної

діяльності

організацій. Міжнародним нормативним актом, який удосконалив поняття та
властиві елементи кримінальної відповідальності корпорацій саме на міжнародноправовій арені (і який розглядається багатьма дослідниками як базовий нормативний
акт з цього питання) стала Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи від 20
жовтня 1988 р. № (88) 18 щодо відповідальності підприємств – юридичних осіб за
правопорушення, вчинені під час здійснення ними господарської діяльності [8].
У ст. 3 Рекомендації зазначено, що особливу увагу слід приділяти по-перше,
застосуванню заходів кримінальної відповідальності до підприємства у разі, якщо
цього явно вимагають фактичні обставини правопорушення, ступінь вини
підприємства, наслідки для суспільства і необхідність попередження правопорушень
у майбутньому; і, по-друге, застосуванню альтернативних видів юридичної
відповідальності, зокрема тих, які застосовуються адміністративними органами і
перебувають під судовим контролем, до юридичних осіб, ступінь суспільної
шкідливості порушень яких не досягає злочинного рівня [67, с.448].
У зв’язку із цим 23 травня 2013 року Верховною Радою України було
прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб», який вступив в
силу з 1 вересня 2014 року.
У зв’язку з такими змінами у чинному законодавстві КК України встановлено
підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового
характеру, визначено юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінальноправового характеру та види таких заходів. До підстав для застосування до
юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, зокрема, належать:
вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будьякого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті
368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;
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незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або
установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із
запобігання

корупції,

що

призвело

до

вчинення

будь-якого

із

злочинів,

передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах
першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу; вчинення її
уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів,
передбачених у статтях 258 - 258-5 цього Кодексу; вчинення її уповноваженою
особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів,
передбачених у статтях 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444,
447 цього Кодексу.
Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб
юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих
документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної
особи.
Кримінальне провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з
відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру.
У ч.3 ст.284 КПК України встановлено, що провадження щодо юридичної
особи підлягає закриттю у разі встановлення відсутності підстав для застосування
до

неї

заходів

кримінально-правового

характеру,

закриття

кримінального

провадження чи ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої особи
юридичної особи. Про закриття провадження щодо юридичної особи суд зазначає
про це у виправдувальному вироку або постановляє ухвалу.
Так, за результатами судового розгляду, суд, якщо не знайде підстав для
застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру,
повинен закрити кримінальне провадження.
Водночас із закриттям кримінального провадження щодо уповноваженої
особи

юридичної

особи

за

загальними

підставами

та

при

ухваленні

виправдувального вироку щодо уповноваженої особи юридичної особи закриває
кримінальне провадження відносно юридичної особи, зазначивши про це,
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відповідно,

в

резолютивній

частині

ухвали

про

закриття

кримінального

провадження чи виправдувального вироку.
На відміну від КПК 1960 р., який лише в окремих своїх статтях регламентував
порядок звільнення від кримінальної відповідальності з тих чи інших підстав, новий
КПК України визначає звільнення особи від кримінальної відповідальності як окрему
підставу для закриття кримінального провадження.
Дискусійним

серед

науковців

залишається

питання

з

приводу

конституційності інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Суть
дискусії полягає у відповіді на запитання, чи є суб’єкт, якого звільняють від
кримінальної відповідальності, винним у вчиненні злочину і, взагалі, чи можна
вважати злочином вчинене суб’єктом діяння, від відповідальності за яке його
звільнили. Головним аргументом на користь визнання інституту звільненні від
кримінальної відповідальності таким, що не відповідає Конституції України, є
твердження науковців щодо невідповідності його положенням ст.62 Конституції
України, в якій зазначено, що «Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і
не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в
законному порядку і встановлено вироком суду». А сам по собі факт звільнення
особи від кримінальної відповідальності свідчить про визнання особи винуватою і
вимагає відповідно до ч.1 ст.62 Конституції України винесення обвинувального
вироку суду.
Ця проблема неодноразово розглядалася вченими-юристами. Зокрема, на
думку С.С. Яценка, «з метою усунення колізій між положеннями КК і КПК, з одного
боку, і положеннями Конституції України (мова йде про закріплений у ній принцип
верховенства права – ст.8 та принцип презумпції невинуватості – ст.62), з другого,
доцільно розглянути питання про можливість врахування законодавчого досвіду
зарубіжних країн, зокрема, стосовно можливості відмови від інституту звільнення
від кримінальної відповідальності, розширення сфери дії інституту звільнення від
покарання, удосконалення інших засобів кримінально-правового регулювання на
вчинений злочин, наявність якого встановлено обвинувальним вироком суду» [278,
с.167]. Таким чином, суперечність інституту звільнення особи від кримінальної
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відповідальності Конституції України вбачається в тому, що від кримінальної
відповідальності звільняється особа, яка за вчинений злочин не була засуджена
обвинувальним вироком суду, а це, мовляв, є порушенням презумпції невинуватості.
В абз.6 п.10 Рішення Конституційного Суду України №3-рп/2003 від
30.01.2003 р. зазначено, що переконання слідчого і прокурора у вчиненні особою
злочину не означає доведення її винуватості, яка відповідно до конституційно
закріпленого принципу презумпції невинуватості особи може бути встановлена
лише обвинувальним вироком суду [169].
К.П. Задоя вважає, що за логікою Конституційного Суду України презумпція
невинуватості може бути спростована обвинувальним вироком суду за відсутності
будь-яких додаткових вказівок на те, який захід кримінально-правового впливу при
цьому буде застосований до суб’єкта. Таким чином, Конституційний Суд України не
пов’язує презумпцію невинуватості виключно з неможливості піддати її покаранню,
вони є цілком окремими, самостійними наслідками відсутності обвинувального
вироку, постановленого щодо особи. Відтак, К.П. Задоя схильний до думки про
неузгодженість положень кримінального закону, які регламентують звільнення від
кримінальної відповідальності, з положеннями Конституції України [58, с.148].
В.Т.Нор вважає, що у випадках звільнення особи від кримінальної
відповідальності презумпція невинуватості щодо особи взагалі не спростовується:
«Не припиняє своєї дії презумпція невинуватості і щодо осіб, звільнених від
кримінальної відповідальності з закриттям кримінальних справ за так званими
нереабілітуючими підставами. Не дивлячись на те, що в перерахованих випадках у
постанові

(ухвалі)

суду про

звільнення

обвинуваченого

від

кримінальної

відповідальності та закриття кримінальної справи не констатується висновок про
його невинуватість, а радше навпаки – він передбачається, дія презумпції
невинуватості розповсюджується на такого обвинуваченого. В перелічених
випадках вина особи встановлюється, але не для визнання її винною вироком суду і
покарання, а з метою закриття кримінальної справи. Тож суд при цьому не визнає
особу винуватою у вчиненні злочину своїм вироком. Він ухвалює постанову про
закриття кримінальної справи, яка не замінює вироку суду, а отже, вона й не є тим

127

судовим актом, який згідно ст.62 Конституції особа визнається винуватою у
вчиненні злочину. Не випадково, що в цих випадках особа визнається такою, що не
має судимості» [127, с.390].
Деякі автори наполягають на тому, що звільнення особи від кримінальної
відповідальності може мати місце лише після визнання її винною у вчиненні
злочину в обвинувальному вироку суду. Зазначаючи, що звільнення особи від
кримінальної відповідальності поза межами вироку не може мати місця, бо
звільняти особу в такому випадку немає від чого [140, с.39; 141, с.141, 67; 267,
с.87-88]
У свою чергу В.Лобач вважає, що буквальне розуміння першого аспекта цієї
норми – встановлення вини лише вироком (тобто при засудженні) – не відповідає
принципам гуманізму, реалізованим у згаданих вище нормах Кримінальнопроцесуального та Кримінального кодексів, тому у ст.62 Конституції України термін
«вирок» доцільно було б тлумачити більш широко – як судове рішення, яким
встановлюється винність особи у вчиненні певних дій [104].
Вимога щодо встановлення вини лише обвинувальним вироком не випливає із
норм міжнародних актів, в яких закріплено принцип презумпції невинуватості. Так,
відповідно до ч.1 ст.11 Загальної декларації прав людини 1948 р., ч.2 ст.14
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 р., ч.2 ст.6 Конвенції
про захист прав людини та основних свобод 1950 р., кожен, кого обвинувачують у
вчиненні злочину, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено
згідно із законом.
Таким чином, вищевказані норми міжнародних актів не вимагають визнання
вини саме обвинувальним вироком суду.
Виходячи зі змісту даного принципу, а також беручи до уваги те, що у
чинному КК України звільнення від кримінальної відповідальності фактично існує
як відмова від кримінального переслідування та те, що звільнення від кримінальної
відповідальності неможливе, якщо особа, яка вчинила злочин, проти цього
заперечує, то вважаємо, що принцип презумпції невинуватості не порушується.
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Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності може бути
заявлено однією із сторін і під час судового розгляду провадження, що надійшло до
суду з обвинувальним актом.
Чинним КПК України (ст.288) передбачено загальний порядок розгляду
клопотання в суді, але з певними особливостями, які полягають у тому, що розгляд
такого клопотання здійснюється у присутності сторін кримінального провадження, а
також потерпілого.
Якщо судом буде встановлено наявність підстави для звільнення особи від
кримінальної відповідальності, згоду обвинуваченого (підсудного) та потерпілого,
то він своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного,
обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
З аналізу норм КПК України вбачається, що суд може звільнити особу від
кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі як під час
підготовчого судового засідання, так і безпосередньо під час судового розгляду.
Разом з тим, вважаємо, що закриття кримінального провадження з даної
підстави можливе лише під час судового розгляду, адже для правильного закриття
кримінального

провадження

суду

необхідно

не

лише

з’ясувати

згоду

обвинуваченого, потерпілого на таке звільнення, а й встановити всі обставини
кримінального провадження.
Не можна залишити поза увагою й те, що чинним КПК не передбачено підстав
та порядку закриття кримінального провадження у зв’язку із звільненням
невстановлених осіб від кримінальної відповідальності зі спливом строків давності.
Відтак, таке питання потребує законодавчого врегулювання.
Вважаємо, що порядок закриття кримінального провадження із наведеної
підстави може бути ідентичним із загальним порядком закриття кримінального
провадження зі звільненням від кримінальної відповідальності, за винятком,
звичайно, згоди підозрюваного (обвинуваченого) та потерпілого на таке звільнення.
Норми про звільнення від кримінальної відповідальності, що передбачені у
Загальній частині КК України, застосовуються до будь-яких суб’єктів кримінальної
відповідальності та мають певні особливості по відношенню до неповнолітніх.
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Тому, вважаємо, що закриття кримінального провадження у зв’язку із звільненням
від кримінальної відповідальності неповнолітніх, які досягли віку кримінальної
відповідальності, повинно відбуватись у загальному порядку, з урахуванням
особливостей, визначених главою 38 КПК України, та із дотриманням принципу
забезпечення реалізації неповнолітніми особами права користуватися додатковими
гарантіями, встановленими вітчизняним законом та міжнародними договорами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема з
обов’язковим врахуванням особи неповнолітнього, процесуальні дії повинні
здійснюватись в порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя
неповнолітнього та відповідає його віковим та психологічним особливостям, й
повинні бути спрямовані на уникнення негативного впливу на неповнолітнього
[170, с.29].
У п.17.1 Мінімальних стандартних правил, що стосуються здійснення
правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінських правил) зазначено, що неповнолітнього
правопорушника не слід позбавляти особистої свободи, крім випадків, коли він
визнаний винуватим у вчиненні серйозного діяння з застосуванням насильства
проти іншої особи або в неодноразовому вчиненні інших серйозних правопорушень,
а також у відсутність іншого відповідного заходу впливу. У коментарі до цього
правила зазначено, що у справах неповнолітніх слід повністю використовувати весь
діапазон існуючих альтернативних заходів.
У відповідності до ст.97 КК України неповнолітнього, який вперше вчинив
злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, може бути
звільнено від кримінальної відповідальності, якщо його виправлення можливе без
застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього
примусові заходи виховного характеру, передбачені ч.2 ст.105 цього Кодексу.
Примусові заходи виховного характеру, передбачені ч.2 ст.105 КК України,
суд застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати
кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає
під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.
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На підставі викладеного необхідно зробити висновок про те, що підставу для
прийняття рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності із
застосуванням примусових заходів виховного характеру становить сукупність таких
обставин: 1) неповноліття особи; 2) вчинення вперше злочину невеликої тяжкості; 3)
можливість виправлення особи без застосування покарання.
Особливість провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх
полягає також і в тому, що розгляд в суді таких кримінальних справ провадиться
спеціально обраним для цього суддею.
Це ж саме стосується прокурорів, які братимуть участь у розгляді таких справ.
Так у відповідності до наказу Генерального прокурора України від 06.12.2014 року
№16 гн «Про особливості правозахисної діяльності органів прокуратури щодо
захисту прав і свобод дітей» процесуальне керівництво досудовим розслідуванням
(в тому числі й підтримання державного обвинувачення в суді) кримінальних
правопорушень, вчинених неповнолітніми та за їх участі, слід доручати досвідченим
працівникам.
Для уникнення будь-яких сумнівів щодо наявності у судді законних
повноважень на розгляд цієї категорії справ до матеріалів кримінального
провадження слід приєднувати копію або витяг із протоколу зборів суддів, де
визначено кількісний та персональний склад суддів, уповноважених здійснювати
кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Так само судам слід з'ясовувати
наявність документів (копій наказів, розпоряджень тощо), які підтверджують факт
здійснення

досудового

розслідування

щодо

неповнолітніх

спеціально

уповноваженим на це слідчим. Необхідно враховувати, що спеціальних вимог до
прокурора чи слідчого судді, який здійснює кримінальне провадження щодо
неповнолітнього, процесуальним законом не передбачено.
Крім того, правильною слід визнати практику здійснення судового розгляду за
обов'язкової участі представників служби у справах дітей та ювенальної превенції
[155].
Судам також слід мати на увазі, що передбачений ч.2 ст.105 КК перелік
примусових заходів виховного характеру є вичерпним. Поряд із застосуванням
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одного чи декількох із них суд може в передбаченому законом порядку призначити
неповнолітньому вихователя з урахуванням позитивних даних про певну особу та її
здатності благотворно впливати на поведінку неповнолітнього. Ця особа має
підтвердити у судовому засіданні свою згоду бути вихователем.
Додатковим виховним чинником при вирішенні судами зазначених питань має
бути залучення до цього громадських організацій та осіб, які займаються
примиренням потерпілих із неповнолітніми, котрі вчинили злочин чи суспільно
небезпечне діяння. Результати примирення (у разі досягнення такого і виконання
всіх його умов у повному обсязі - відшкодування потерпілому завданих злочином
майнових збитків та/або усунення заподіяної шкоди, укладення відповідної угоди
тощо) дають змогу обрати щодо таких неповнолітніх найбільш ефективний захід
виховного характеру, а також мають ураховуватись як істотні обставини при
вирішенні питання про звільнення неповнолітнього, який вчинив злочин, від
кримінальної відповідальності (закриття справи) у зв'язку із застосуванням
зазначених заходів чи примиренням із потерпілим.
Закриття кримінального провадження щодо застосування примусових заходів
медичного характеру.
Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України регламентовано
порядок здійснення кримінального провадження за результатами якого суд має
право застосувати примусові заходи медичного характеру до:
1.

осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння, передбачене законом

України про кримінальну відповідальність, у стані неосудності. Ці особи у зв’язку з
хронічним психічним розладом, тимчасовим психічним розладом, слабоумством або
іншим хворобливим станом психіки не можуть усвідомлювати фактичний характер і
суспільну небезпечність своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. І тому вони не
підлягають кримінальній відповідальності;
2.

до осіб, які вчинили кримінальне правопорушення у стані осудності,

але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку або під час відбування
покарання;
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3.

до осіб, які вчинили кримінальне правопорушення у стані обмеженої

осудності, тобто які під час вчинення злочину, через наявний у них психічний
розлад, не були здатні повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та
керувати

ними. Наявність обмеженої осудності

визначається, виходячи

з

врахуванням ступеня здатності особи, яка має психічний розлад, усвідомлювати свої
дії (бездіяльність) та керувати ними. Йдеться про те, що особа, яка вчинила злочин,
має суттєве обмеження здатності усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та керувати
ними [120, с.26]. Такі особи несуть кримінальну відповідальність і до них
застосовується кримінальне покарання, а поряд з ним примусовий захід медичного
характеру [122, с.531].
Примусові заходи медичного характеру – це система лікувальних, медичнопрофілактичних та медично-реабілітаційних заходів у спеціальних лікувальних
закладах,

які

застосовуються

виключно

судом

відповідно

до

закону

до

вищевказаних осіб [91, с.1026].
Статтею 94 КК України визначено, що залежно від характеру та тяжкості
захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності
психічно хворого для себе або інших осіб, суд може застосувати такі примусові
заходи медичного характеру:
- надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку;
- госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом;
- госпіталізація до психіатричного закладу із посиленим наглядом;
- госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.
Застосування примусових заходів медичного характеру є правом, а не
обов’язком суду. Вони застосовуються лише до осіб, які є суспільно небезпечними.
Якщо особа страждає на психічну хворобу і вчинила суспільно небезпечне діяння,
але за характером вчиненого і за своїм психічним станом не являє собою небезпеки
для суспільства і не потребує надання психіатричної допомоги в примусовому
порядку, то примусові заходи медичного характеру не застосовуються [125, с.210].
У постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування
судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування» №7 від
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03.06.2005 року визначено, що метою застосування примусових заходів медичного
характеру і примусового лікування є: вилікування чи поліпшення стану здоров'я
вищеназваних осіб та запобігання вчиненню зазначеними особами нових суспільно
небезпечних діянь (злочинів), відповідальність за які передбачена нормами КК
України.
Особливості кримінального провадження щодо застосування примусових
заходів медичного характеру у чинному КПК України регламентовано окремим
розділом, це зокрема пов’язано з тим, що дане провадження має ряд своїх
особливостей і передбачає додаткові гарантії прав і свобод особи, стосовно якої є
необхідність у застосуванні примусових заходів медичного характеру.
Якщо суд встановить, що суспільно небезпечне діяння або кримінальне
правопорушення не було вчинено або вчинено іншою особою, він постановляє
ухвалу про відмову в застосуванні примусового заходу медичного характеру та
закриває кримінальне провадження. У випадку, якщо не доведено, що ця особа
вчинила суспільно небезпечне діяння або кримінальне правопорушення, суд
постановляє аналогічне рішення.
Окрім цього, суд закриває кримінальне провадження, якщо неосудність особи
на момент вчинення суспільно небезпечного діяння не була встановлена, а так само
в разі видужання особи, яка після вчинення кримінального правопорушення
захворіла на психічну хворобу. У цьому випадку після закриття судом
кримінального провадження щодо застосування примусового заходу медичного
характеру прокурор повинен розпочати кримінальне провадження в загальному
порядку.
Зазначене кримінальне провадження може бути закрите судом також, якщо
неосудність особи на момент вчинення суспільно небезпечного діяння не була
встановлена, а так само в разі одужання особи, яка після вчинення кримінального
правопорушення захворіла на психічну хворобу.
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Висновки до ІІ розділу
В результаті дослідження підстав закриття кримінального провадження судом
сформовано такі основні висновки та пропозиції:
1. Запропоновано поділяти підстави закриття кримінального провадження на
матеріальні та процесуальні.
До

матеріальних

кримінального

підстав

правопорушення;

належать:
встановлена

встановлена
відсутність

відсутність
в

діянні

події
складу

кримінального правопорушення; набрання чинності закону, яким скасована
кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, а також досягнення
податкового компромісу у справах про кримінальні правопорушення, передбачені
статтею 212 Кримінального кодексу України, відповідно до підрозділу 9-2 розділу
XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.
До процесуальних підстав належать: смерть підозрювого, обвинуваченого,
крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого, існує
вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена
ухвала

суду

про

закриття

кримінального

провадження

по

тому

самому

обвинуваченню; потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному
провадженні

у

формі

приватного

обвинувачення;

стосовно

кримінального

правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу; не
встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані
можливості їх отримати.
2. Виокремлено класифікацію підстав закриття кримінального провадження
судом, враховуючи повноваження такого, визначені чинним КПК України. До
матеріальних підстав належать: набрання чинності закону, яким скасована
кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою; а також досягнення
податкового компромісу у справах про кримінальні правопорушення, передбачені
статтею 212 Кримінального кодексу України, відповідно до підрозділу 9-2 розділу
XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.
До процесуальних підстав належать: смерть підозрювого, обвинуваченого,
крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого; існує
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вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена
ухвала

суду

про

закриття

кримінального

провадження

по

тому

самому

обвинуваченню; потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному
провадженні

у

формі

приватного

обвинувачення;

стосовно

кримінального

правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу.
3.

Запропоновано

поділяти

підстави

звільнення

від

кримінальної

відповідальності на загальні та особливі (спеціальні).
Загальні підстави – це підстави, передбачені у загальній частині КК України.
Це загальні види звільнення від кримінальної відповідальності, оскільки вони мають
загальне значення для зазначених вище певних видів злочинів та осіб, яких
обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення. До них належать: у
зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК); у зв’язку з примиренням винного з
потерпілим (ст. 46 КК); у зв’язку з передачею особи на поруки (ст.47 КК); у зв’язку
із зміною обстановки (ст. 48 КК); у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 49
КК); у зв’язку з амністією (ст. 86 КК) або помилуванням (ст. 87 КК); звільнення від
кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного
характеру до неповнолітнього (ст. 97 КК); у зв’язку із закінченням строків давності
(ст.106 КК України)
До особливих (спеціальних) підстав належать підстави, передбачені в
Особливій частині КК України. Спеціальні підстави звільнення особи від
кримінальної відповідальності передбачені у: ч.2 ст.111 «Державна зрада», ч.2
ст.114 «Шпигунство», ч.3 ст.175 «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи
інших установлених законом виплат», ч.4 ст.212 «Ухилення від сплати податків,
зборів (обов’язкових платежів)», ч.4 ст.2121 «Ухилення від сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ч.2 ст.255 «Створення
злочинної організації», ч.6 ст.258 «Терористичний акт», ч.2 ст.2583 «Створення
терористичної групи чи терористичної організації», ч.4 ст.2585 «Фінансування
тероризму», ч.6 ст.260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або
збройних формувань», ч.3 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими
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припасами або вибуховими речовинами», ч.4 ст.289 «Незаконне заволодіння
транспортним засобом», ч.4 ст.307 «Незаконне виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів», ч.4 ст.309 «Незаконне виробництво,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту», ч.4 ст.311
«Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи
пересилання прекурсорів», ч.5 ст.321 «Незаконне виробництво, виготовлення,
придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних
чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів», ч.4
ст.3211 «Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських
засобів», ч.5 ст.354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації», ч.5
ст.3683 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми», ч.5 ст.3684 «Підкуп особи, яка надає публічні
послуги», ч.5 ст.369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди
службовій особі», ч.4 ст.401 «Поняття військового злочину»). Треба зазначити, що в
усіх зазначених випадках за наявності обставин, передбачених конкретною нормою
закону,

суд

зобов’язаний

звільнити

відповідних

осіб

від

кримінальної

відповідальності.
4. На стадії підготовчого провадження прокурор не може відмовитися від
підтримання державного обвинувачення, а суд відповідно не може закрити
кримінальне провадження з цієї підстави.
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РОЗДІЛ ІІІ
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ СУДОМ
3.1. Закриття кримінального провадження судом за результатами
підготовчого судового провадження
Прийняття нового КПК України зумовило істотну зміну кримінальнопроцесуальної форми, ліквідацію деяких застарілих та запровадження нових
процедур. Однією із новел КПК України стала поява підготовчого провадження, яке
було трансформоване зі стадії попереднього судового розгляду; остання ж, у свою
чергу, виникла свого часу на основі стадії відання обвинуваченого до суду [54,
с.287]. Чинний КПК України передбачив докорінну зміну інститутів кримінального
судочинства. В контексті цих змін нового змісту набуває і підготовча діяльність
суду до розгляду провадження в судовому засіданні. Насамперед знову змінено
назву стадії з «попереднього розгляду кримінальної справи суддею» на «підготовче
провадження», а кримінальне провадження в цій стадії відбувається у формі
підготовчого судового засідання [66, с.38].
Якщо в науці особливих дискусій щодо процесуальної природи інституту
попереднього розгляду справи суддею не виникало і він розглядався як самостійна
стадія кримінального процесу, завданням якої була перевірка наявності правових та
фактичних підстав для призначення справи до судового розгляду та здійснення
необхідних підготовчих дій для забезпечення необхідних умов для його
ефективного проведення, то щодо підготовчого провадження одностайної думки
серед науковців немає.
Окрім

цього,

законодавець

із

прийняттям

нового

Кримінального

процесуального кодексу України визначення поняття підготовчого провадження
також не дає.
В.В. Назаров визначив, що підготовче провадження – це самостійна стадія
кримінального процесу, яка полягає в тому, що суд у встановленому законом
процесуальному порядку вирішує питання про призначення судового розгляду і про
підготовку до судового розгляду [122, с.316].
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О.В. Єні, Л.Г. Матієм зазначають, що підготовче провадження це не лише
проміжний етап між стадією досудового розслідування та судовим розглядом.
Процесуальні дії, які відбуваються під час підготовчого провадження, дають змогу
забезпечити оперативність правосуддя, не доводячи до стадії судового розгляду ті
кримінальні провадження, які потребують закриття у встановлених законом
випадках; забезпечити дотримання розумних строків кримінального провадження, а
також повноти та неупередженості судового розгляду шляхом належної підготовки
до нього; забезпечити реалізацію низки прав та законних інтересів учасників
кримінального провадження [54, с.288].
С.І. Дячук, В.І. Галаган, О.І. Галаган вважають, що передбачене главою 27
КПК підготовче провадження є важливою самостійною стадією кримінального
процесу, в якій суд у судовому засіданні за участю сторін кримінального
провадження зобов’язаний у розумні строки, на підставі ретельного вивчення
процесуальних актів закінчення досудового розслідування та доданих до них
документів перевірити, чи досить підстав для призначення за даним провадженням
судового розгляду, для закриття провадження чи вирішення справи шляхом
затвердження відповідної угоди та ухвалення вироку щодо неї [52].
Лобойко Л.М. визначив, що процесуальне значення підготовчого провадження
як стадії кримінального процесу полягає у такому:
- стадія є свого роду «процесуальним фільтром» судового провадження, не
допускаючи до судового розгляду матеріали досудового розслідування, якщо вони
не відповідають закону;
- у ній визначаються межі майбутнього судового розгляду. Розгляд справи по
суті у суді першої інстанції може відбутися тільки за тим обвинуваченням, що було
представлене прокурором у підготовчому провадженні;
- підготовче провадження забезпечує створення всіх необхідних умов для
правильної організації і успішного проведення судового засідання [107, с.235].
Прихильники погляду, згідно з яким підготовче провадження є окремою
стадією кримінального провадження, виходять з того, що воно здійснюється у
визначені

законом

терміни;

характеризується

власними

процесуальними
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завданнями, які зумовлені тим, що у цьому провадженні вирішуються два важливі
блоки питань: щодо перевірки процесуальних підстав для призначення судового
розгляду, а також щодо підготовки до розгляду матеріалів кримінального
провадження в судовому засіданні; має власне коло учасників, має відповідний
процесуальний порядок здійснення, передбачений главою 27 КПК України,
завершується

прийняттям

певного

підсумкового

процесуального

рішення,

передбаченого ч.3 ст.314 КПК України [54, с.288].
О.В. Шминдрук пропонує визначати підготовче провадження як комплексний
кримінальний процесуальний інститут, який у випадках провадження на підставі
угод, закриття кримінального провадження зі звільненням від кримінальної
відповідальності,

закриття

кримінального

провадження

з

нейтральних

(процесуальних) підстав є судовими провадженнями по їх суті, а у випадках
перевірки обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів
медичного або виховного характеру на предмет їх підсудності та відповідності
вимогам КПК, а також здійснення підготогвчих дій до судового розгляду є
підготовчим до судового розгляду провадженням як першим етапом провадження в
суді першої інстанції [273, с.45].
Пропонуємо визначати підготовче провадження як самостійну стадію
кримінального процесу, в якій суддя, за участю учасників кримінального
провадження

(прокурора,

обвинуваченого,

захисника,

потерпілого,

його

представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та
законного представника, цивільного відповідача та його представника), не
вирішуючи наперед питання про винуватість обвинуваченого, перевіряє наявність
правових підстав розглядати справу в суді, вирішити питання, пов’язані з
підготовкою справи до судового розгляду та постановити відповідне рішення.
Вважаємо, що дане визначення повністю характеризує поняття та значення
стадії підготовчого провадження, оскільки саме на цій стадії здійснюється перевірка
матеріалів кримінального провадження і підготовка такого до судового розгляду,
чим забезпечуються необхідні передумови для правильного вирішення справи і
виключається проведення судового розгляду без достатніх на те підстав та,
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відповідно, є запорукою ефективного, дієвого судового розгляду та вирішення
кримінального провадження.
Основне призначення цієї стадії полягає в тому, щоб процесуально та
організаційно забезпечити проведення судового розгляду відповідно до положень
кримінального процесуального закону.
Стадія підготовчого провадження займає проміжне положення між досудовим
розслідуванням, стосовно якого вона має контрольний характер, і судовим
розглядом, стосовно якого вона має організуючий характер, а також служить
«процесуальним фільтром» – покликана не допускати в судовий розгляд
кримінальні провадження, що підлягають закриттю чи по яких складенні не у
відповідності із вимогами кримінального процесуального закону обвинувальний акт,
клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотання
про застосування примусових заходів медичного характеру або клопотання про
звільнення від кримінальної відповідальності.
У даному підрозділі спробуємо з’ясувати основні проблеми, що виникають в
процесі правозастосування, та запропонувати шляхи їх вирішення на стадії
підготовчого провадження.
Після закінчення досудового розслідування і затвердження або складання
прокурором обвинувального акта чи складання клопотання про застосування
примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про
звільнення від кримінальної відповідальності матеріали кримінального провадження
направляються до суду. Дотримання вимог закону при складанні та затвердженні
обвинувального акта є гарантією права на справедливий суд, оскільки забезпечує
можливість встановити обґрунтованість висунутого проти особи обвинувачення.
Надання суду інших документів, крім обвинувального акту і додатків до
нього, до початку судового розгляду забороняється (ч.4 ст.291 КПК України).
Іншими словами, кримінальний процесуальний закон визначив, що прокурор
направляє до суду для розгляду не матеріали досудового розслідування
(кримінальну справу – за КПК України 1960 року), а лише обвинувальний акт з
відповідними додатками. Це, на думку вчених, є позитивною новелою нового КПК,
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яка гарантує реалізацію засади безпосередності дослідження доказів сторін [68] і
позбавляє впливу на суд фактичних даних, зібраних стороною обвинувачення під
час досудового розслідування [97].
Окрім цього, заслуговують аналізу і вимоги ст.287 КПК України, яка
регламентує питання звільнення від кримінальної відповідальності та отримання
згоди підозрюваного на таке звільнення. Прокурор на стадії досудового
розслідування, установивши підстави для звільнення особи від кримінальної
відповідальності, складає клопотання про звільнення особи від кримінальної
відповідальності та без проведення досудового розслідування в повному обсязі
надсилає його до суду (ч.2 ст.286 КПК України). При цьому до клопотання
прокурора необхідно додавати письмову згоду особи на звільнення від кримінальної
відповідальності (ч.9 ст.287 КПК України).
Аналогічно вирішується питання під час розслідування кримінального
провадження стосовно неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні злочину
невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості. Прокурор, що
дійшов висновку про можливість виправлення неповнолітнього без застосування
кримінального покарання, складає клопотання про застосування до нього
примусових заходів виховного характеру і надсилає його до суду. При цьому таке
клопотання може бути складене та надіслане до суду за умови, що сам
неповнолітній та його законний представник проти цього не заперечують. Згода
неповнолітнього та його представника оформляється у письмовій формі та
долучається до клопотання прокурора про застосування примусових заходів
виховного характеру.
У разі, якщо неповнолітній не досяг віку кримінальної відповідальності,
прокурор затверджує складене слідчим або самостійно складає клопотання про
застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, яке
надсилає до суду. При цьому згода неповнолітнього та його законного представника
не потрібна [71, с.6].
Усі питання, пов'язані з проведенням підготовчого провадження, залежно від
особливостей порядку судового провадження згідно зі ст.31 КПК вирішуються
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суддею одноособово або відповідно до частин 2, 3, 9 цієї ж статті колегіально (за
винятком кримінального провадження щодо застосування примусових заходів
медичного характеру - судовий розгляд клопотання про застосування таких заходів
згідно зі ст.512 КПК здійснюється суддею лише одноособово).
Чинним КПК України не регламентовано обов’язку суду постановляти ухвалу
про призначення підготовчого судового засідання. Відповідно дане питання
вирішується неоднозначно й на практиці. Більшість суддів не виносять окремого
процесуального документа про призначення підготовчого засідання. Про день, час і
місце підготовчого судового засідання учасники процесу повідомляються за
розпорядженням головуючого, шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її
поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику по
телефону або телеграмою. Такі повідомлення направляються у строки, що дають
змогу забезпечити своєчасність їх отримання і забезпечити своєчасність їх
отримання і забезпечити право сторін на участь у підготовчому судовому засіданні
[109, с.144]. Інші судді ж призначають підготовче засідання своєю ухвалою, в якій
зазначають про вивчення-ознайомлення суддею з обвинувальним актом чи
клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, про відповідність
таких документів вимогам КПК України, про призначення підготовчого судового
засідання із визначенням часу та місця проведення такого, а також із вказівкою про
виклик в підготовче судове засідання учасників кримінального провадження.
Відтак, ми вважаємо слушною рекомендацію Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляти таку ухвалу,
оскільки наявність такої ухвали, яка захищена електронним підписом суддів, фіксує
вчинену процесуальну дію, відповідно відповідає загальному принципу правової
визначеності, та у свою чергу захищає суддю від можливих звинувачень з приводу
порушення ним встановленого законом 5-денного строку для призначення
підготовчого засідання (п.1) [157].
Як слушно зауважує С.І. Дячук, «наявність такої ухвали, захищеної
електронним підписом судді, захищає його самого від можливих звинувачень з
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приводу порушення ним встановленого законом 5-денного строку для призначення
підготовчого судового засідання [53, с.133].
Як виявилось, на практиці неоднозначно вирішується питання з приводу того,
в якому складі суд повинен виносити ухвалу про призначення підготовчого
судового засідання. У більшості з проаналізованих нами ухвал суду такі ухвали
постановляють

суддею

одноособово

чи

колегіально.

Позаяк,

з

ухвали

Червоноградського міського суду Львівської області від 29.04.2013 року у справі
№459/2082/13-к вбачається, що підготовче судове засідання у даній справі
призначено Червоноградським міським судом Львівської області в складі
головуючого судді та при секретарі [251]. Ми ж з такою практикою не
погоджуємось, вважаючи, що призначення підготовчого судового засідання повинно
здійснюватись без участі секретаря.
Спірним є й питання, з якого часу слід відраховувати п’ятиденний термін: чи з
моменту надходження вищевказаних документів до суду, чи до конкретного судді.
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
своєму листі від 3.10.2012 р. №223-1430/0/4-12 «Про порядок здійснення
підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального
кодексу

України»

запропоновано

постановляти

ухвалу

про

призначення

підготовчого судового засідання не пізніше п’яти днів з дня надходження у
провадження конкретного судді обвинувального акту чи інших визначених законом
документів. Проте, деякі з науковців вважають, що ця рекомендація суперечить
статті 314 КПК, оскільки згідно з вказаною нормою 5-денний термін слід рахувати з
дня надходження цих документів до суду, а не до провадження конкретного судді
[165, с.21].
Як вбачається з Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах,
апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя,
Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суд
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затв. наказом Державної
судової адміністрації України від 17.12.2013 року №173, справи (кримінальні
провадження) реєструються в АСДС у день надходження та опрацьовуються
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відповідальним працівником (на підставі інформації, що міститься в реєстраційній
картці, заводять обліково-статистичну карту та автоматично формують номер
провадження у суді). [62]. Після цього, у відповідності до процесуального
законодавства України та Положення про автоматизовану систему документообігу
суду відбувається визначення судді для розгляду конкретної справи. Після
завершення порядку заведення справи, така передається головуючому судді для
розгляду під підпис у реєстрі в порядку, визначеному в суді.
Отже, з наведеного вбачається, що Інструкцією чітко не встановлено строку,
протягом якого матеріали кримінального провадження повинні бути передані
головуючому судді, після надходження таких до суду. На практиці, як це вбачається
з результатів проведеного нами опитування, така передача відбувається не пізніше
наступного дня з моменту надходження матеріалів справи до суду. (Додаток Б)
Разом з тим, ми вважаємо, що 5-денний термін було б доцільно обчислювати з
дня надходження матеріалів кримінального провадження до конкретного судді, адже
саме він, в силу своєї процесуальної завантаженості, може належним чином вивчити
матеріали справи та здійснити необхідні дії для проведення підготовчого судового
провадження.
Строк, протягом якого має відбутися підготовче судове засідання, у КПК не
визначений, проте він має відповідати критеріям розумності.
При цьому, з метою зведення до мінімуму негативного впливу на особу до
визнання винуватості, кримінальні провадження щодо осіб, які тримаються під
вартою, а також неповнолітніх розглядаються в суді першочергово. (п.4 ст.28 КПК
України)
Процесуальна діяльність у стадії підготовчого провадження здійснюється
судом з додержанням засад кримінального провадження, зокрема, верховенства
права, законності, рівності перед законом і судом, презумпції невинуватості,
доступу до правосуддя, забезпечення права на захист та на оскарження
процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, а також гласності і відкритості
судового провадження та його повного фіксування технічними засобами [181].
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За результатами підготовчого судового засідання суд має право прийняти одне
із таких рішень:
1) затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути

кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування; 2)
повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів
медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам
КПК України; 3) направити обвинувальний акт, клопотання про застосування
примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для
визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального
провадження; 4) призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта,
клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного
характеру; 5) закрити кримінальне провадження; 6) доручити представнику
персоналу органу пробації скласти досудову доповідь.
У п.2 ч.3 ст.314 КПК України визначено, що у підготовчому судовому
засіданні суд може закрити кримінальне провадження у випадку встановлення:
набрання чинності законом, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння,
вчинене особою; смерть обвинуваченого (за винятком випадків, коли провадження є
необхідним

для

реабілітації

померлого);

наявність

вироку

за

тим

же

обвинуваченням, який набрав законної сили, або постановлення ухвали суду про
закриття кримінального провадження за тим же обвинуваченням; відмова
потерпілого чи його представника від обвинувачення у кримінальному провадженні
у формі приватного обвинувачення; стосовно кримінального правопорушення, щодо
якого не отримано згоди держави, яка видала особу; звільнення особи від
кримінальної відповідальності; відмова прокурора від підтримання обвинувачення
та відмова потерпілого чи його представника або законного представника
підтримувати обвинувачення самостійно; досягнуто податковий компроміс у
справах про кримінальні правопорушення, передбачені статтею 212 Кримінального
кодексу України, відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення"
Податкового кодексу України [273, с.160].
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Згідно даних судової статистики щодо розгляду кримінальних проваджень
місцевими загальними судами за 2013-2016 роки, проаналізованих Вищим
спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ, у 2013
р. до місцевих загальних судів надійшло 762,3 тис. матеріалів кримінального
провадження, з них 10,5 тис. – закрито за результатами підготовчого провадження, у
2014 р. - 771 тис. матеріалів кримінального провадження, з них 12,1 тис. – закрито за
результатами підготовчого провадження, за 2015 р. –815,1 тис. матеріалів
кримінального провадження, з них - 11,2 тис. закрито; у 2016 році в провадження
місцевих загальних проваджень надійшло 943,1 тис. матеріалів кримінального
провадження, з них у 10,5 тис. закрито кримінальне провадження [13, 14, 15, 16].
Визначаючи наведений вище порядок проведення підготовчого судового
засідання законодавець обмежує суд в оцінці та дослідженні доказів.
Важливим тут є і питання про час та порядок надання сторонами матеріалів
кримінального провадження у підготовчому провадженні.
Судова практика з цього приводу є неоднозначною. В одних випадках у
підготовчому судовому засіданні під час здійснення підготовки кримінального
провадження до судового розгляду прокурори заявляють клопотання про долучення
матеріалів

досудового

розслідування.

Наприклад,

ухвалою

Здолбунівського

районного суду Рівненської області від 17.06.2015 за клопотанням прокурора було
долучено до обвинувального акта усі матеріали кримінального провадження [234].
В

інших

випадках

прокурори

не

долучають

матеріали

досудового

розслідування, посилаючись на положення абз.6 ч.4 ст.291 КПК, відповідно до якого
надання до початку судового розгляду інших матеріалів, окрім обвинувального акта
та документів, передбачених ч.4 ст.291 КПК, забороняється.
Немає одностайності з цього питання і серед науковців. Так, В.О. Попелюшко
вважає, що у підготовчому провадженні сторони зобов’язані надати всі матеріали,
які вони мають намір використовувати в суді. Основними аргументами, якими
вчений обґрунтовує свою позицію, є такі: «По-перше, положення ст.317 КПК
України, у відповідності до яких «Документи, інші матеріали, надані суду під час
судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і
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матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, долучаються
до обвинувального акта, … і є матеріалами кримінального провадження
(кримінальною справою)» (ч.1 ст.317 КПК). Наведений припис означає ніщо інше,
як обов’язок прокурора надати суду вказані матеріали на етапі підготовчого
провадження, щоби головуючий міг, щонайменше, після призначення судового
розгляду

забезпечити

учасникам

судового

провадження,

у

першу

чергу

обвинуваченому, якщо він заявить про це клопотання, право на ознайомлення з
кримінальною справою, тобто забезпечити реалізацію його права (ч.2 ст.317 КПК)
як одного з обов’язкових елементів засади забезпечення обвинуваченому права на
захист (ч.1 ст.20 КПК) та, одночасно, права обвинуваченого «мати достатньо часу і
можливостей для підготовки до свого захисту» як європейського стандарт права на
справедливий судовий розгляд (п. «b» ч.3 ст.6 Європейської конвенції з прав
людини та основоположних свобод). А це, у порівнянні з приписом абз. 6 ч.4 ст.291
КПК, правила правозастосування вищого рівня, якими й слід керуватися, і
керуватися, до речі у повній відповідності з вітчизняною засадою законності
кримінального провадження (ст.9 КПК). [148, с.9].
По-друге, подання суду стороною обвинувачення (прокурором) матеріалів
досудового розслідування (як і стороною захисту своїх матеріалів) випливає із суті
підготовчого провадження як першого етапу судового провадження, і що важливо,
етапу, який здійснюється за правилами судового розгляду. Суть підготовчого
провадження проявляється у характері рішень, що суд має право прийняти за його
результатами, які, у свою чергу, залежать від того, з яким заключним актом
досудового розслідування, із п’яти можливих, прокурор звертається до суду. Суд
повинен дослідити матеріали досудового розслідування для того, щоб вирішити
питання про підсудність (ч.3 ст.314 КПК), що, до речі, мало б значитися першим з
питань підготовчого судового засідання, необхідно дослідити матеріали досудового
провадження, які щонайменше, стосуються підсудності (ст.ст.32, 34 КПК). Далі, для
того, щоби затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути
кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування
(п.1 ч.3 ст.314 КПК), суд має перевірити угоду на відповідність її вимогам КПК
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України та/або закону, зокрема, й щодо наявності підстав для визнання винуватості
(ч.7 ст.474 КПК), що також неможливо без дослідження відповідних матеріалів
досудового розслідування. А при розгляді клопотання прокурора про закриття
кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності,
який, згідно з прямою вказівкою про це в законі, здійснюється в загальному порядку
(ч.1 ст.288 КПК), тобто за правилами судового розгляду, оскільки тут питання
вирішується по суті обвинувачення, а підстави такого звільнення передбачені
кримінальним матеріальним законом (ст.ст.45-49 КК України), суд не може не
з’ясувати доведеності факту вчинення особою відповідного злочину тієї чи іншої
тяжкості та інших обставин-підстав і умов для такого звільнення, що немислимо без
всебічного,

повного

і

неупередженого

з’ясування

усіх

обставин

даного

кримінального провадження.
По-третє, подання сторонами суду доказів саме у підготовчому провадженні
вимагається необхідністю забезпечення ефективності судового розгляду з метою
вирішення поставлених перед ним завдань (ст.2 КПК) та досягнення кінцевої мети –
ухвалення правосудного виправдувального чи обвинувального вироку. А це
неможливо без завчасного досконалого знання і сторонами, і судом даних
матеріалів, у першу чергу матеріалів досудового розслідування, оскільки саме вони
складають основу матеріалів судової кримінальної справи. Без цього формалізоване
досудове

розслідування

як

досудова

стадія

українського

кримінального

провадження втрачає будь-який сенс.
По-четверте, без справи і її знання суд, розпочавши судовий розгляд, не в
змозі виконати вимоги закону щодо визначення обсягу доказів, що підлягають
дослідженню та порядку їх дослідження, а учасники судового провадження не в
змозі висловити суду свою раціональну думку з даного приводу, оскільки в цьому
плані закон формулює лише загальне правило: докази і сторони обвинувачення
досліджуються в першу чергу, а зі сторони захисту – у другу (ч.1 с.т349 КПК). А
реалізація права суду, якщо проти цього не заперечують учасники судового
провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які
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ніким не оспорюються, без знання не лише джерел, а й змісту відповідних доказів
(ч.3 ст.349 КПК) – немислима» [149, с.45-47].
В.П.Гандзюк та В.В.Король висловлюють думку, що матеріали кримінального
провадження на підготовчому судовому засіданні мають надаватись лише при
вирішенні питань про затвердження угоди; закриття кримінального провадження та
звільнення від кримінальної відповідальності, а в провадженнях, які надійшли до
суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів
медичного або виховного характеру, доказові матеріали можуть подаватись
сторонами лише після початку судового розгляду [35].
В.В.Колодчин вважає, що правильним є подання прокурором доказів не на
стадії підготовчого провадження, а лише після оголошення ним обвинувального
акта, що знаменує початок судового розгляду [84,с.9].
У вітчизняній та зарубіжній кримінально-процесуальній літературі немає
єдиного трактування питання щодо оцінки доказів в стадії підготовчого
провадження суддею. С.Прилуцький, В.Попелюшко вважають, що в стадії
попереднього розгляду справи суддею докази повинні оцінюватися щодо їх
допустимості, належності, достатності для розгляду справи в судовому засіданні. Не
вирішується питання лише щодо достовірності, оскільки це прерогатива судового
розгляду [152, с.24].
Інші вчені стверджують, що при підготовчому провадженні предметом
судової оцінки доказів є допустимість та достовірність [61, с.33]. Це, в певній мірі,
сприяло тому, що суд на цьому етапі кримінального провадження формально
з′ясовував питання, які підлягали розгляду, не вдаючись до оцінки доказів, приймав
рішення, яке не завжди було обґрунтованим та правильним.
В ході

підготовчого провадження практично неможливою є оцінка

достовірності доказів, оскільки для цього необхідно безпосередньо дослідити докази
та перевірити їх. Однак суд не має повноважень досліджувати докази в стадії
підготовчого провадження, а отже, ним не може оцінюватись достовірність доказів.
Це – завдання суду в стадії судового розгляду, коли він, як суб’єкт здійснення
правосуддя, реалізовує покладені на нього функції, в тому числі, вирішення
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провадження по суті, що включає в себе також і оцінку достовірності зібраних у
провадженні доказів [66, с.55]. Неможливо уявити прийняття суддею таких рішень,
як закриття справи без оцінки доказів (фактичних даних). Адже обґрунтованість цих
процесуальних рішень є одним з важливих елементів процесуальної форми [65].
Суд, здійснюючи оцінку в цій стадії, визначає можливість прийняття
конкретного рішення, і це має обґрунтовуватись доказами, наданими чи отриманими
у законні способи.
Так, беручи до уваги мету та завдання підготовчого провадження, зокрема, те
що на даній стадії законодавцем не встановлено окремого чіткого порядку
вирішення питання закриття кримінального провадження з тієї чи іншої підстави,
суд обмежений у праві дослідження доказів на підтвердження встановлених судом
обставин, а відтак вважаємо, що закриття кримінального провадження на стадії
підготовчого провадження з більшості наведених у попередньому розділі підстав
суперечитиме

завданню

кримінального

судочинства,

а

саме:

забезпечення

правильного застосування кримінального процесуального закону з тим, щоб
кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний
не був покараний; так і завданню підготовчого судового засідання.
А тому, враховуючи те, що на стадії підготовчого провадження суд
обмежений встановленим процесуальним порядком дій, тобто не зможе з’ясувати на
цій стадії подію і склад злочину, то закриття кримінального провадження з такої
підстави можливе лише за наслідками судового розгляду справи, тобто після
встановлення обставин справи та підтвердження таких як матеріалами справи, так й
іншими доказами у справі.
Разом з тим, закриття кримінального провадження на стадії підготовчого
провадження з тієї чи іншої вищенаведеної підстави має свої особливості і недоліки
в імплементації.
У попередньому розділі ми дещо охарактеризували кожну із підстав для
закриття кримінального провадження судом, навели певні їхні особливості, тощо. У
цьому ж підрозділі ми спробуємо дати характеристику закриттю кримінального
провадження власне на даній стадії судового розгляду, знайти шляхи подолання
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проблемних питань, які виникають на практиці при закритті кримінального
провадження на стадії підготовчого провадження, а також довести нашу позицію
щодо недоцільності закриття кримінального провадження на даній стадії.
Зі змісту пункту 2 частини 3 статті 314 КПК України вбачається, що у
підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку
встановлення наступних підстав:
-

набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за

діяння, вчинене особою;
-

помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є

необхідним для реабілітації померлого;
-

існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або

постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому
обвинуваченню;
-

потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник

відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного
обвинувачення;
-

стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди

держави, яка видала особу;
-

у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності;

-

якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за

винятком випадків, передбачених цим Кодексом;
-

досягнуто

податковий

компроміс

у

справах

про

кримінальні

правопорушення, передбачені ст.212 Кримінального кодексу України, відповідно до
підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.
Хоча чинний КПК України не врегульовує процедуру закриття кримінального
провадження з процесуальних підстав, вважаємо, що процедура є такою: для
виявлення підстав, за яких суд зобов’язаний закрити провадження, йому необхідно
провести аналіз та вивчення матеріалів кримінального провадження. Хоча
матеріалів кримінального провадження на даному етапі у суду ще немає. Після
проведення підготовчої частини, передбаченої ст.ст.342-345 КПК України, суд
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переходить безпосередньо до з’ясування однієї з підстав, яка зумовлює закриття
кримінального провадження.
Пропонуємо проаналізувати особливості закриття кримінального провадження
за кожною з вищенаведених підстав.
Отже, першою підставою закриття кримінального провадження, яка буде
досліджена,

є

набрання

чинності

законом,

яким

скасовано

кримінальну

відповідальність.
На перший погляд закриття кримінального провадження за даною підставою
створює ілюзію ідеальної обстановки для економії процесуального часу і
припинення провадження у справі.
Разом з тим, враховуючи те, що декриміналізація діяння не є реабілітуючою
підставою, незважаючи на те, що сама караність діяння усувається законом, особа
винна у вчиненні такого діяння, не звільняється від відшкодування шкоди в
цивільно-правовому порядку, і тому закриття провадження з цієї підстави потребує
таких же серйозних повних та всебічних досліджень, як і у справі, зокрема, з
обвинувальним актом, судовий розгляд такої справи повинен відбуватися відповідно
до чітко встановленої законом процедури.
Так,

у

випадку

заявлення

клопотання

про

закриття

кримінального

провадження з даної підстави чи встановлення такої судом, суд повинен закрити
кримінальне провадження. Разом з тим вважаємо, що доцільно було б з’ясовувати у
обвинуваченого його думки щодо необхідності щодо його реабілітації. У випадку
заявлення такого клопотання, суду слід встановити яким саме законом було
декриміналізовано норму, яка передбачала кримінальну відповідальність за діяння,
яке інкримінується особі, а також чи набрав даний закон чинності. Такій оцінці має
передувати встановлення судом саме події кримінального правопорушення,
наявності

в

діянні

правопорушення,

яке

обвинуваченого
інкриміноване

саме

того

обвинуваченому

складу

кримінального

органами

досудового

розслідування, та причетності останнього до його вчинення.
У такому випадку закриття кримінального провадження на стадії підготовчого
провадження є неможливим.
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Наступною підставою закриття кримінального провадження є смерть
підозрюваного, обвинуваченого, за винятком якщо провадження є необхідним для
реабілітації померлого.
Встановивши у підготовчому судовому засіданні, що обвинувачений помер,
суд, щоб

уникнути

ухилення так званого «покійника» від кримінальної

відповідальності, повинен перевірити цей факт, дослідивши видане у встановленому
законом порядку свідоцтво про смерть або актовий запис (витяг з такого).
Очевидно, суду потрібно надавати оригінали таких документів або ж належно
завірену копію.
У кримінальному процесуальному законодавстві немає чіткої вказівки на те, з
чиєї саме ініціативи суд повинен продовжити розгляд справи з метою реабілітації
померлого. Позаяк, зі змісту ст.525 КПК України вбачається, що такі заяви можуть
бути подані близькими родичами. На думку О.В. Мічуріної, Г.П. Хімічевої, такі
заяви

можуть подаватися

родичами

померлого, а також підприємствами,

організаціями [258, с.30-31].
Оскільки чинним законодавством не регламентовано, у який саме спосіб
близькі родичі померлого повинні бути обізнані про можливість реабілітації
померлого та про їхнє право на звернення з відповідним клопотанням до суду,
пропонуємо визначити наступний порядок:
Після встановлення такої підстави для закриття кримінального провадження
суд повинен відкласти судове засідання та повідомити близьких родичів та членів
сім’ї померлого про їхнє право на звернення до суду з клопотанням про
продовження судового розгляду з метою реабілітації померлого.
Таке повідомлення може бути викладене у формі пам’ятки. Водночас, суд
повинен встановити строк на звернення із таким клопотанням. Такий строк, на нашу
думку, не повинен перевищувати 10 днів з моменту отримання такої пам’ятки.
Якщо у визначений судом строк близькі родичі та/або члени сім’ї покійного
обвинуваченого не звернуться до суду із клопотанням про реабілітацію померлого,
суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження.
У разі якщо близькі родичі заявлять таке клопотання, то суд зобов’язаний
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продовжити

розгляд

справи

та призначити

судовий

розгляд

на підставі

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного
або виховного характеру [73, с.12].
Щодо форми такого клопотання, то вважаємо, що таке може бути усним та\або
письмовим, передане суду особисто чи через представника, захисника.
З цього часу близький (і) родич (і) та/чи члени сім’ї набувають особливого
статусу, який наділяється наступними правами: знати, у вчиненні якого
кримінального правопорушення обвинувачується померлий, про реабілітацію якого
він звернувся із відповідним клопотанням; бути чітко і своєчасно повідомленим про
свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз’яснення; не говорити
нічого з приводу обвинувачення проти покійного обвинуваченого; давати
пояснення, показання з приводу обвинувачення покійного обвинуваченого; збирати
і подавати судді докази; заявляти клопотання про проведення процесуальних дій,
про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна,
житла тощо; заявляти відводи; одержувати копії процесуальних документів та
письмові

повідомлення;

користуватися

рідною

мовою,

отримувати

копії

процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі
необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави; брати
участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати
їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих
умовах, що й свідків обвинувачення; збирати і подавати суду докази; висловлювати
в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового
провадження; виступати в судових дебатах; ознайомлюватися з журналом судового
засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов’язані надати
уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження; оскаржувати в
установленому цим Кодексом порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд,
знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд,
подавати на них заперечення.
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Статтею 52 КПК України передбачено, що з моменту виникнення права на
реабілітацію померлої особи у даній категорії справ участь захисника є
обов’язковою.
У випадку, якщо суд не володіє інформацією щодо близьких родичів чи членів
сім’ї померлого, суду слід звернутись до Відділу реєстрації актів цивільного стану
та Центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації померлого
обвинуваченого для отримання, відповідно, Витягу з актового запису про
народження померлого, даних про перебування останнього у зареєстрованому
шлюбі, наявності у нього дітей, довідки про склад сім’ї та відомості про місце
проживання встановлених близьких родичів.
Вважаємо за необхідне доповнити чинний КПК України статтею 284-1
«Порядок

закриття

кримінального

провадження

у

випадку,

якщо

помер

підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для
реабілітації померлого»:
«Встановивши під час судового провадження смерть обвинуваченого суд
повинен дослідити на підтвердження смерті особи видане у встановленому законом
порядку свідоцтво про смерть або актовий запис (витяг з такого).
Суд зобов’язаний роз’яснити близьким родичам та/чи членам сім’ї померлого
їхнє право на звернення до суду з клопотанням про продовження судового розгляду
з метою реабілітації померлого у 10-денний строк з моменту отримання такого
повідомлення.
Якщо у визначений судом строк близькі родичі та/або члени сім’ї покійного
обвинуваченого не звернуться до суду із клопотанням про реабілітацію померлого,
суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження.
У разі якщо близькі родичі заявлять таке клопотання, то суд зобов’язаний
продовжити

розгляд

справи

та призначити

судовий

розгляд

на підставі

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного
або виховного характеру.
З цього часу близький (і) родич (і) та/чи члени сім’ї має право:
1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення обвинувачується
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померлий, про реабілітацію якого він звернувся із відповідним клопотанням;
2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим
Кодексом, а також отримати їх роз’яснення;
3)

не

говорити

нічого

з

приводу

обвинувачення

проти

покійного

обвинуваченого;
4) давати пояснення, показання з приводу обвинувачення покійного
обвинуваченого;
5) збирати і подавати судді докази;
6) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення
безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
7) заявляти відводи;
8) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
9) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів
рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися
послугами перекладача за рахунок держави;
10) брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або
вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих
самих умовах, що й свідків обвинувачення;
11) збирати і подавати суду докази;
12) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших
учасників судового провадження;
13) виступати в судових дебатах;
14) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом
судового процесу, які йому зобов’язані надати уповноважені працівники суду, і
подавати щодо них свої зауваження;
15) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судові рішення та
ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви
про їх перегляд, подавати на них заперечення.»
Непоодинокими на практиці є випадки, коли суд не з’ясовує необхідності у
продовженні провадження для реабілітації обвинуваченого, або ж не зазначають про
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відсутність клопотань про продовження такого провадження. [236, 219, 242, 220,
240, 241, 222, 227, 243, 244].
Цікавим на практиці є випадок, коли до суду було подано на затвердження
угоду

про

примирення,

проте

до

проведення

підготовчого

провадження

обвинувачений помер. Суд, встановивши у підготовчому засіданні смерть
обвинуваченого, що унеможливлює виконання обвинуваченим взятих на себе за
угодою зобов’язань, відмовив у затвердженні угоди та закрив кримінальне
провадження [226].
Окрім цього, розглядаючи у підготовчому судовому засіданні кримінальне
провадження Першотравневим районним судом м.Чернівців на відсутність підстав
для реабілітації померлого врахував визнання останнім вини на досудовому
розслідуванні. Ми ж з такою позицією суду не погоджуємось, оскільки врахування
визнання вини на стадії досудового розслідування на стадії судового розгляду
суперечить принципу презумпції невинуватості та принципу диспозитивності
розгляду кримінального провадження судом [237].
Водночас, вважаємо, що закриття кримінального провадження без з’ясування
підстав для реабілітації обвинуваченого чи без заявленого клопотання про
продовження судового розгляду із цієї підстави є можливим у випадку подання до
суду обвинувального акту із угодою про примирення, в якій обвинувачений
фактично виразив своє ставлення до вчиненого ним правопорушення – визнання
своєї вини.
Щодо можливості закриття кримінального провадження за даної обставини за
результатами підготовчого провадження, у випадку відсутності необхідності для
реабілітації померлого, то вважаємо, що таке, по суті, є можливим, незважаючи на
відсутність повноважень суду на дослідження доказів (у даному випадку документів
на підтвердження смерті обвинуваченого), оскільки таке не порушить нічиїх
інтересів, мети та завдання кримінального процесу, та послужить прикладом
раціональної процесуальної економії.
Наступною підставою, яку законодавець встановив можливим для закриття
кримінального провадження за результатами підготовчого провадження є наявність
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вироку по тому самому обвинуваченню або постановленої ухвали суду про закриття
кримінального провадження по тому самому обвинуваченню, що набрали законної
сили.
У КПК України чітко передбачено, що для закриття кримінального
провадження суду достатньо встановити наявність однієї із підстав: наявність
вироку чи ухвали суду про закриття кримінального провадження, які набрали
законної сили стосовно конкретної особи по тому ж обвинуваченню.
Всупереч цьому, Жовтневий районний суд м.Маріуполя Донецької області
ухвалою від 02.12.2013 за результатами підготовчого засідання закрив кримінальне
провадження з підстав наявності постанови слідчого про відмову в порушенні
кримінальної справи, покликаючись на те, що хоча дана підстава прямо не
передбачена ст.284 КПК України, проте згідно ч.6 ст.9 КПК України суд при
вирішенні зазначеного питання виходить із загальних засад кримінального
провадження, зокрема, верховенства права, законності, презумпції невинуватості та
доведення

вини,

а

також

заборони

двічі

притягувати

до

кримінальної

відповідальності за одне і те саме правопорушення [231].
Очевидно, належним підтвердженням існування підстави для закриття
кримінального провадження, вказаної в п.6 ч.1 ст.284 КПК України, буде лише
належно завірена копія відповідного процесуального документу в матеріалах
провадження [66, с.190].
Варто зазначити й те, що у разі наявності ухвали суду про закриття
кримінального провадження по тому самому обвинуваченню, немає жодного
процесуального значення, з яких підстав таке провадження було закрите.
На практиці трапляються випадки часткового закриття кримінального
провадження.

Так,

наприклад,

до

Дніпровського

районного

суду

м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшов обвинувальний акт про
обвинувачення К. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2
ст.164 КК України, а саме за те, що він в період з жовтня 2011 року по січень 2013
року злісно ухилявся від сплати аліментів. Однак, у підготовчому судовому
засіданні було встановлено, що в частині обвинувачення щодо злісного ухилення від
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сплати аліментів в період з жовтня 2011 року по 13 липня 2012 року був засуджений
за

ч.1

ст.164

КК

України

вироком

Дніпровського

районного

суду

м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 01 жовтня 2012 року, даний
вирок набрав законної сили. А тому в частині даного обвинувачення Дніпровський
районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ухвалою від 04
листопада 2013 року закрив кримінальне провадження, а в частині обвинувачення
щодо злісного ухилення від сплати аліментів в період з 14 липня 2012 року по 23
січня 2013 року призначив провадження до судового розгляду [224].
Незважаючи на це, вважаємо, що закриття кримінального провадження є
неможлива за результатами підготовчого провадження, оскільки на стадії
підготовчого провадження суд обмежений встановленим процесуальним порядком
дій, в розпорядженні суду є лише обвинувальний акт, а в дослідженні інших доказів
він є обмежений, тобто - позбавлений можливості з’ясувати на цій стадії подію і
склад злочину, здійснити так зване порівняння із попереднім обвинуваченням,
встановити їхню тотожність.
Найбільш оптимальною підставою закриття кримінального провадження за
результатами підготовчого провадження є відмова потерпілого, а у випадках,
передбачених

цим

Кодексом,

його

представника

від

обвинувачення

у

кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Так, для закриття
кримінального провадження на даній стадії достатньо лише клопотання потерпілого
про припинення (закриття) провадження у даній справі.
Суд,

використовуючи

формальну

оцінку

матеріалів

кримінального

провадження, повинен встановити, чи здійснюється кримінальне провадження у
формі приватного обвинувачення на підставі ст.477 КПК України.
Законодавцем чітко не регламентовано, у якій формі повинно бути заявлено
дане клопотання. Таким чином, можна ствердити, що таке може бути як усним, так і
письмовим.
На практиці нерідко трапляються випадки, коли потерпілий не з'являється в
судове засідання, а свою «волю» про відмову від подальшого підтримання
обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення

160

викладає у заяві, яку передає через канцелярію суду. Так, наприклад, Рахівський
районний суд Закарпатської області своєю ухвалою від 31.05.2013 року закрив
провадження у відсутності потерпілого на підставі заяви останнього, поданої через
канцелярію суду [232].
Ми вважаємо, що суду, з метою захисту прав та інтересів потерпілого,
доцільно було б встановити, чи розуміє він наслідки такої відмови, оскільки така
відмова може мати наслідком невідновлення його порушеного права, в тому числі й
невідшкодування завданої йому шкоди, а також з’ясувати чи відшкодовано
потерпілому завдану шкоду та чи примирився він із обвинуваченим.
А також необхідно встановити, з якої саме причини потерпілий відмовляється
від свого обвинувачення. Зокрема, суду необхідно з’ясувати чи є така відмова
добровільною: є проявом вільного (диспозитивного) розпорядження особою
наданими їй державою засобами захисту своїх прав і свобод, чи виражає вона
волевиявлення власне потерпілого, чи не вчинена така відмова внаслідок примусу,
насильства, тощо [136, с.9].
Відмова потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі
приватного обвинувачення є одностороннім актом волевиявлення потерпілого, а
тому думка інших учасників щодо закриття кримінального провадження за даної
підстави для суду значення не має.
У випадку, якщо у провадженні є декілька потерпілих від злочину і не всі, а
лише дехто з них примирився із обвинуваченим, то кримінальне провадження
підлягає закриттю в частині обвинувачення, що стосується потерпілого, який
відмовився від підтримання обвинувачення, а в іншій частині – провадження
підлягає до призначення до судового розгляду.
В міжнародній практиці все більшої популярності та розвитку зазнає інститут
примирення у кримінальному провадженні. Із прийняттям нового КПК України
такий закордонний досвід запроваджено й імплементацією провадження на підставі
угод.
Разом з тим, вважаємо, що було б доцільно розширити повноваження суду в
частині примирення сторін на стадії підготовчого провадження.
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Так,

розглядаючи

кримінальне

провадження

у

формі

приватного

обвинувачення, на підготовчому провадженні суд повинен з’ясувати думку
потерпілого щодо можливості (перспективи) примирення із обвинуваченим. У разі,
якщо потерпілий вкаже на те, що обвинувачений відшкодував чи має намір
відшкодувати шкоди та вживає інших заходів для примиренні, та проти такого він
не заперечуватиме, і таке примирення є можливим, то суд вживає заходів для
примирення сторін: роз’яснює обвинуваченому та потерпілому їхнє право на
примирення і наслідки такого, зокрема, закриття кримінального провадження на
підставі відмови потерпілого від обвинувачення. У такому випадку суд відкладає
підготовче провадження на строк до 30 днів, в залежності від обставин
кримінального провадження та думки сторін.
У випадку примирення обвинуваченого з потерпілим, останній може
скористатись своїм правом та відмовитись від обвинувачення, що має наслідком
закриття кримінального провадження.
У разі якщо обвинувачений із потерпілим не примирились, останній не
відмовляється від обвинувачення, то суд призначає справу до судового розгляду в
загальному порядку.
Наступною підставою є закриття кримінального провадження стосовно
кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала
особу.
У разі встановлення судом в підготовчому судовому засіданні, що
кримінальне провадження щодо виданої особи відбувається за кримінальним
правопорушенням, яке було відсутнє в запиті про видачу особи в Україну та
держава, яка видала особу не надавала згоди щодо притягнення до кримінальної
відповідальності за цей злочин, суд повинен закрити провадження. Адже, згідно з
ч.4 ст.576 КПК України можливість здійснення провадження щодо такого
кримінального правопорушення залежить від отримання згоди держави, яка видала
особу. При відсутності такого документу (згоди) в матеріалах кримінального
провадження суд вже в підготовчому провадженні повинен постановити ухвалу про
закриття провадження. Незважаючи на це, суд при оцінці матеріалів кримінального

162

провадження повинен дотримуватись ч.2 ст.576 КПК України, у якій передбачено,
що обмеження, встановлені компетентним органом іноземної держави під час
прийняття рішення про видачу особи в Україну, є обов'язковими при прийнятті
відповідних процесуальних рішень. Тому суд, у разі розгляду кримінального
провадження щодо особи, яка була видана Україні, повинен з’ясувати відповідність
запиту щодо видачі особи рішенню компетентного органу іноземної держави про
видачу особи в Україну. Суд має встановити, чи немає підстав для закриття
кримінального провадження щодо правопорушення, у видачі за яке було
відмовлено.
Ініціатором закриття кримінального провадження за даної підстави може бути
як безпосередньо суд, так і прокурор.
У ч.3 ст.314 КПК України передбачено, що у підготовчому судовому засіданні
суд має право закрити провадження також й у випадку відмови прокурора від
підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків, передбачених цим
Кодексом.
Разом з тим, слід погодитись із твердженням Луцика В.В. про те, що
можливість закриття кримінального провадження за даною підставою є не зовсім
однозначною. Адже, відповідно до ч.1 ст. 340 КПК, прокурор повинен відмовитися
від підтримання державного обвинувачення, якщо в результаті судового розгляду
дійде переконання, що пред'явлене особі обвинувачення не підтверджується. Дане
положення підтверджується також п. 21.1. Наказу Генерального Прокурора України
«Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» №4гн від
19.12.2012 року, згідно з яким, «у разі встановлення за результатами судового
розгляду підстав для відмови від підтримання державного обвинувачення…». У
зв’язку з вищенаведеними міркуваннями необґрунтованою видається позиція
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,
який вважає, що можна у підготовчому судовому засіданні закривати кримінальне
провадження у зв’язку з відмовою прокурора від обвинувачення. [109, с.145; 156].
Вважаємо, що таку правову колізію слід вирішити, внісши відповідні зміни до
законодавства, встановивши, що прокурор має право відмовитись від підтримання
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державного обвинувачення за результатами судового розгляду, виходячи з
наступного:
Відмова

прокурора

від

підтримання

державного

обвинувачення

на

підготовчому судовому засіданні є передчасною, оскільки прокурор під час розгляду
справи судом повинен дослідити не лише наявні у кримінальному провадженні
докази, а й використати всі передбачені законом засоби для доведення винуватості
особи у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом представлення нових
доказів, що є можливим тільки за умови повного та глибокого дослідження всіх
обставин кримінального провадження [42, с.9].
Для прикладу, 07.03.2014 року в підготовчому судовому засіданні під час
розгляду Шевченківським районним судом м.Києва кримінального провадження,
прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення у зв’язку із
відсутністю в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення. За
даною підставою суд своєю ухвалою закрив кримінальне провадження [252].
Заслуговує на увагу думка Калужинського О.В. про те, що прокурор,
направивши кримінальне провадження в суд з відповідним процесуальним
документом, тим самим сформувавши свою обвинувальну позицію, не може вже
через п’ять днів з моменту надходження його до суду змінити свою обвинувальну
позицію та відмовитись від підтримання державного обвинувачення. Це пов’язано з
тим, що для цього не може зараз існувати підстав, оскільки досудове розслідування
завершилось, і слідчий чи прокурор не мають права отримувати нові докази на
підтвердження чи спростування винуватості особи. Тобто, без дослідження доказів
судом та сторонами в кримінальному провадженні прокурор не повинен мати права
відмовитися від підтримання обвинувачення в підготовчому провадженні [66,
с.192].
Вважаємо, що закриття кримінального провадження судом у таких випадках є
передчасним. Факт відмови від підтримання державного обвинувачення у
підготовчому судовому засіданні є суперечливим у відношенні до обвинувального
акту, затвердженого прокурором перед направленням до суду.
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Окрім цього, на нашу думку, суд в дотримання принципів кримінального
провадження повинен призначити провадження до судового розгляду, дослідити усі
обставини та докази по справі, тим самим перевіривши добровільність та
достовірність відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення.
Крім цього, прокурор може відмовитись від підтримання державного
обвинувачення повністю або частково. Так, у випадку часткової відмови прокурора
від підтримання обвинувачення у підготовчому судовому засіданні – суд закриває
провадження в частині відмови, а в іншій – призначає провадження до судового
розгляду.
Ще

однією

підставою

для

закриття

кримінального

провадження

за

результатами підготовчого провадження є досягнення податкового компромісу у
справах про кримінальні правопорушення, передбачені статтею 212 КК України,
відповідно до підрозділу 9-2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу України.
Так, після надходження до суду обвинувального акту за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 КК України, суд у
загальному, визначеному законом порядку призначає підготовче судове засідання.
У випадку досягнення податкового компромісу одна із сторін (прокурор,
обвинувачений, захисник) можуть заявити в підготовчому судовому засіданні
клопотання про закриття кримінального провадження за цієї підстави.
На практиці суди зазвичай на підтвердження досягнення податкового
компромісу враховують рішення Державної податкової інспекції про погодження
застосування процедури податкового компромісу, рішення про відсутність
необхідності

проведення

документальної

позапланової

перевірки

суб’єкта

господарювання, а також платіжних доручень, банківські виписки, які власне й
слугують доказом сплати платником податків узгоджених податкових зобов’язань
[235; 223; 230].
Вважаємо, що для закриття кримінального провадження за даної підстави суду
необхідно було встановити, чи мала місце подія кримінального правопорушення,
передбаченого ст.212 КК України, чи є в діянні особи, відносно якої надійшов
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обвинувальний акт до суду, склад кримінального правопорушення, передбаченого
ст.212 КК України, а також, що такою особою було досягнуто податкового
компромісу у відповідності до підрозділу 9-2 розділу ХХ «Перехідні положення»
Податкового кодексу України [129, с.104].
Тому, вважаємо, що Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської
області від 11.06.2015 року правомірно відмовив прокуророві у задоволенні
клопотання про закриття кримінального провадження, покликаючись на його
передчасність, оскільки у підготовчому судовому засіданні суд позбавлений
можливості перевірити обставини, на які посилається прокурор [249].
Ще одним засобом реалізації прагнення держави до ефективної боротьби зі
злочинністю без застосування кримінального покарання та без постановлення судом
обвинувального вироку, з одночасною імплементацією принципів економії
кримінальної репресії, гуманізму та індивідуалізації відповідальності – є закриття
кримінального провадження у випадку звільнення від кримінальної відповідальності.
Закриття кримінального провадження у підготовчому судовому засіданні у
випадку звільнення від кримінальної відповідальності можливе у випадку
надходження клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної
відповідальності, а також у випадку заявлення клопотання про закриття
кримінального провадження зі звільненням від кримінальної відповідальності після
надходження обвинувального акту до суду.
Пропонуємо окремо проаналізувати особливості закриття кримінального
провадження зі звільненням від кримінальної відповідальності у випадку
надходження клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної
відповідальності, а також у випадку надходження обвинувального акту до суду.
Встановивши на стадії досудового розслідування одну із підстав для
звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваному, обвинуваченому
роз’яснюється право на такого роду звільнення від кримінальної відповідальності.
Останньому роз’яснюється сутність конкретної підстави його можливого звільнення
від кримінальної відповідальності, наслідки такого, а також його право заперечувати
проти закриття кримінального провадження з такої підстави. У разі якщо
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підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від
кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та
судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.
Прокурор,

слідчий,

вочевидь,

повинні

заохочувати

підозрюваного,

обвинуваченого, якщо для цього є передумови, погодитись на таке вирішення
справи та виявити активність у цьому напрямі.
Отримавши у такому випадку згоду підозрюваного чи обвинуваченого на таке
звільнення, прокурор повинен здійснити наступні процесуальні дії: скласти
клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та, не проводячи у
повному обсязі досудового розслідування, надіслати таке клопотання до суду. До
такого клопотання обов’язково долучається письмова згода особи на звільнення від
кримінальної відповідальності.
Статтею 287 КПК України регламентовано, що у клопотанні прокурора про
звільнення

від

кримінальної

відповідальності

вказуються:

найменування

кримінального провадження та його реєстраційний номер; анкетні відомості
підозрюваного (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце
проживання, громадянство); прізвище, ім’я, по батькові та займана посада
прокурора; виклад фактичних обставин кримінального правопорушення та його
правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про
кримінальну відповідальність та формулювання підозри; розмір шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням, та відомості про її відшкодування; докази, які
підтверджують факт вчинення особою кримінального правопорушення; наявність
обставин,

які

свідчать,

що

особа

підлягає

звільненню

від

кримінальної

відповідальності, та відповідна правова підстава; відомості про ознайомлення з
клопотанням потерпілого та його думка стосовно можливості звільнення
підозрюваного від кримінальної відповідальності; дата та місце складення
клопотання. До клопотання прокурора обов’язково додається письмова згода особи
на її звільнення від кримінальної відповідальності.
Після надходження такого клопотання до суду, суд призначає підготовче
судове засідання. Розгляд клопотання прокурора здійснюється в загальному
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порядку, передбаченому КПК України, із особливостями, встановленими ст.287
КПК України, зокрема з обов’язковою присутністю сторін кримінального
провадження та потерпілого.
Під час розгляду зазначеного клопотання, суд повинен перевірити виконання
прокурорами вимог ст.287 КПК України щодо вимог оформлення клопотання,
зокрема: чи наведено останнім про наявність доказів на підтвердження факту
вчинення особою кримінального правопорушення та правильності правової
кваліфікації із зазначенням статті закону про кримінальну відповідальність; даних
на

підтвердження

правильності

встановлення

завданої

кримінальним

правопорушенням розміру шкоди та даних про добровільне відшкодування завданих
матеріальних збитків і моральної шкоди; даних на підтвердження обставин, які
свідчать про те, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності та
відповідної правової підстави; даних на підтвердження ознайомлення потерпілого з
клопотанням прокурора та думки потерпілого стосовно можливості звільнення
підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності; наявності
письмової згоди підозрюваного, обвинуваченого на звільнення від кримінальної
відповідальності.
Форма і зміст клопотання мають важливе процесуальне значення, оскільки від
викладених

в

ньому

формулювань,

фактичних

обставин

кримінального

правопорушення, доказів, а також інших відомостей залежать наслідки його
розгляду судом.
На виконання вищенаведеної норми Франківський районний суд м.Львова
відмовив прокуророві у задоволенні клопотання про звільнення від кримінальної
відповідальності, оскільки останнім не було дотримано вимог КПК України, а саме:
в клопотанні не зазначені відомості ознайомлення з таким потерпілого та його
думка щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності [250].
Тому суд зобов’язаний з’ясувати згоду підозрюваного, обвинуваченого чи
підсудного на таке звільнення. Тим самим суд підтверджує представлену йому
письмову згоду та перевіряє добровільність згоди особи на закриття провадження,
що сприятиме уникненню кримінально-процесуальних помилок, бо, як зазначав
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І.Л.Петрухін, відомі випадки, коли невинувата особа, боячись судової помилки,
задоволена самим фактом закриття провадження за такою підставою, не наполягає
на розгляді справи в суді [138, с.23].
Новий КПК ставить вирішення питання щодо закриття кримінального
провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у пряму
залежність від бажання цієї особи. Тому передбачено, що у випадку, якщо
підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від
кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та
судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку [36, с.43].
Окрім цього, суд зобов’язаний з’ясувати й думку потерпілого щодо
можливості такого звільнення.
Проте вважаємо, що у випадку негативної думки потерпілого щодо звільнення
від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд не обов’язково повинен
приймати своє рішення на цій підставі та може задоволити клопотання прокурора
про звільнення. Оскільки не завжди є зрозумілою роль думки потерпілого,
наприклад, як саме його позиція вплине на думку суду при прийнятті рішення у
випадку звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим
каяттям, адже, як вказує Пленум Верховного Суду України у своїй постанові «Про
практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від
кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005 року, таке звільнення є
обов’язковим [159].
Формальною, такою що фактично не зможе вплинути на рішення суду, буде
думка потерпілого, зокрема, й під час закриття кримінального провадження у
зв’язку із передачею особи на поруки та у зв’язку із зміною обстановки. Так у
першому випадку першочергове значення буде мати саме клопотання трудового
колективу, а в другому випадку – суд повинен керуватись лише об’єктивними
обставинами на підтвердження втрати діянням, скоєного особою суспільної
небезпеки, а також втрати самою особою суспільної небезпеки.
Так само незрозуміло, яким саме чином думка потерпілого має вплинути на
рішення судді при звільненні особи від кримінальної відповідальності у зв’язку
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закінченням строків давності. У цьому випадку суд бере до уваги лише тяжкість
вчиненого злочину, строк його вчинення та відсутність підстав для зупинення чи
перерви перебігу давності. Таке звільнення є обов’язковим.
Щодо закриття кримінального провадження у зв’язку із примиренням
підозрюваного, обвинуваченого з потерпілим, то в такому разі можна зазначити, що
роль потерпілого є провідною [203, с.140], оскільки саме факт примирення послугує
прокурору підставою для складення клопотання про звільнення особи від
кримінальної відповідальності.
Разом з тим, можна зробити висновок, що таке законодавче піднесення ролі
потерпілого, його думка під час звільнення особи від кримінальної відповідальності,
може означати те, що потерпілому, як особі, чиї права та інтереси було порушено,
належить безумовне право визначати, чи повинен її кривдник (підозрюваний,
обвинувачений) нести кримінальну відповідальність за вчинене кримінальне
правопорушення, чи для його повної сатисфакції останній повинен понести таку
відповідальність - бути підданим покаранню, визначеному судом.
Спірним
провадження,

залишається

питання,

чи

вправі

суд

закрити

звільнивши

підозрюваного/обвинуваченого

від

кримінальне
кримінальної

відповідальності у відсутності потерпілого, за наявності його згоди, даної на
досудовому розслідуванні.
На практиці випадки закриття кримінального провадження у відсутності
потерпілого є непоодинокими [218, 248, 220].
Вважаємо, що відсутність потерпілого в судовому засіданні за наявності його
письмової згоди на закриття кримінального провадження не є перешкодою для
закриття

кримінального

провадження

зі

звільненням

від

кримінальної

відповідальності.
Коли судом встановлюється необґрунтованість клопотання про звільнення
особи від кримінальної відповідальності, суд своєю ухвалою відмовляє в його
задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійснення кримінального
провадження в загальному порядку.
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Якщо

таке

необґрунтоване

клопотання

надійшло

після

направлення

обвинувального акта до суду, то він продовжує судове провадження у загальному
порядку.
З

приводу закриття

кримінального

провадження

зі

звільненням

від

кримінальної відповідальності після надходження до суду обвинувального акту –
слід зазначити, що таке можливе у випадку заявлення клопотання про таке закриття.
Дане клопотання може бути подане однією із сторін провадження.
Якщо судом буде встановлено наявність підстави для звільнення особи від
кримінальної відповідальності, згоду обвинуваченого (підсудного) та потерпілого,
то він своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного,
обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
Як у випадку надходження до суду клопотання прокурора про звільнення
особи від кримінальної відповідальності, так і надходження обвинувального акту до
суду, суд повинен перевірити при розгляді такого клопотання й наявність доказів,
котрі підтверджують факт вчинення особою кримінального правопорушення. Це
відображено і в позиції Пленуму Верховного Суду України у абз. 5 п. 2 постанови
від 23 грудня 2005 року №12 «Про практику застосування судом України
законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», згідно яким
при вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності
суддя під час «попереднього розгляду справи» повинен переконатися, що діяння, в
якому обвинувачується особа, справді мало місце, що воно містить склад злочину і
особа винна в його вчиненні, а також умови та підстави її звільнення від
кримінальної відповідальності передбачені у КК України [159]. Хоча Верховний
Суд України в цьому випадку не взяв до уваги того, що суд може переконатися у
тому, що особа винна у вчиненні злочину лише у стадії судового розгляду після
повної оцінки ним доказів.
Так суд повинен проаналізувати кожний окремий документ, що міститься в
матеріалах провадження, кожну обставину, що викладена у клопотанні прокурора
про звільнення від кримінальної відповідальності, перевірити достатність та
належність даних, які підтверджують наявність підстави для закриття провадження,
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з′ясувати можливість ухвалення іншого рішення, якщо з проаналізованих матеріалів
суд встановить підстави для його прийняття [66,с.187].
Очевидно, що з огляду на обмежений процесуальним законодавством перелік
дій суду в стадії підготовчого провадження, його пізнавальну діяльність та
неможливість встановлювати фактичні обставини, суд не може встановити такий
спектр необхідних умов для закриття провадження за даної підстави. Належне
з′ясування таких підстав можливе лише при надходженні до суду всіх матеріалів
кримінального провадження та лише за результатами судового розгляду.
Беручи до уваги все вищенаведене, зокрема, те, що на стадії підготовчого
провадження є неприпустимим вихід судом за межі своїх повноважень, а саме:
розгляду з точки зору доведеності вини обвинуваченого та достатності зібраних для
цього доказів, питання їхньої допустимості [52], а також вимоги законодавця щодо
змісту обвинувального акта, в якому не наводяться докази, на яких ґрунтується
обвинувачення, що створює реальні умови для змагальності процесу, який
проводитиме неупереджений суд, а також для реалізації сторонами провадження
всіх переваг принципу диспозитивності

[53], то вважаємо, що закриття

кримінального

стадії

провадження

судом

на

підготовчого

провадження

суперечитиме як завданню кримінального провадження, а саме: забезпечення
швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб
кожний,

хто

вчинив

кримінальне

правопорушення,

був

притягнутий

до

відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або
засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному
примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована
належна правова процедура; так і завданню підготовчого судового засідання,
оскільки суд, який на стадії підготовчого провадження обмежений встановленим
процесуальним порядком дій, позбавлений можливості з’ясувати на цій стадії подію
і склад злочину, здійснити так зване порівняння із попереднім обвинуваченням,
встановити їхню тотожність, то закриття кримінального провадження з такої
підстави можливе лише за наслідками судового розгляду справи, тобто після
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встановлення

обставин

справи

та

підтвердження

таких

як

матеріалами

кримінального провадження, так й іншими доказами у справі. [273,с.160].
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3.2. Закриття кримінального провадження судом за результатами
судового провадження
За результатами проведення підготовчого судового засідання, за умови
позитивної відповіді судом на питання: чи підсудне провадження цьому суду, чи
немає підстав для закриття провадження, чи складено обвинувальний акт,
клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного
характеру відповідно до вимог КПК України, чи немає підстав для його зупинення
чи відкладення, в тому числі підстав для відводу судді, суд призначає судовий
розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру.
Судовий розгляд – головна і найважливіша стадія кримінального процесу. У
цій стадії суд розглядає та вирішує справу остаточно та по суті, шляхом
дослідження всіх необхідних доказів та їх джерел і виносить остаточне рішення по
даній справі [148, с.42; 86, с.274].
Вирішення кримінальної справи остаточно та по суті означає, що суд: 1)
безпосередньо досліджує та оцінює всі докази; 2) остаточно з’ясовує всі суттєві
обставини справи (обставини предмета доказування); 3) постановляє вирок про
винуватість чи невинуватість підсудного з усіма наслідками, які випливають звідси.
Здійснюючи правосуддя шляхом розгляду та вирішення вказаних питань, суд
тим самим виконує завдання кримінального судочинства в частині охорони прав та
законних інтересів осіб, які беруть у ньому участь, забезпечення правильного
застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до
відповідальності, і жоден невинний не був покараний [148, с.42].
Саме в цій стадії є найбільше можливостей для всебічного, повного і
об’єктивного дослідження обставин справи. Це обумовлено тим, що в судовому
розгляді знаходять найбільш повне втілення принципи кримінального процесу, що
гарантують максимально можливу вірогідність як результатів дослідження, так і
охорону прав громадян при вирішенні кримінальних справ [37,с.163].
Як слушно зазначає Л.М. Лобойко, стадія судового розгляду має кримінальноправове та кримінально-процесуальне значення. Так, кримінально-правове значення
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даної стадії полягає у тому, що в ній дається остаточна відповідь на питання, що
мають кримінально-правову природу, а саме: а) чи було вчинено злочин; б) якщо
так, то якою є його кваліфікація; в) чи винен підсудний у вчиненні цього злочину; г)
якщо винен, то чи підлягає він кримінальному покаранню. У свою чергу,
кримінально-процесуальне значення стадії судового розгляду проявляється в тому,
що: а) тільки в цій стадії може бути вирішений по суті кримінально-правовий спір
між державою (потерпілим) та підсудним; б) у цій стадії дістає остаточне вирішення
завдання кримінального процесу, зміст якого полягає в забезпеченні правильного
застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до
відповідальності, і жоден невинний не був покараний; в) у даній стадії підводяться
підсумки всієї досудової кримінально-процесуальної діяльності [105, с.80-81].
Як стверджує Ю. Мирошниченко, судовий розгляд може бути ефективним
лише за умови його належної підготовки шляхом прийняття організаційнотактичних рішень, планування судового розгляду, інформаційною базою якого є
матеріали досудового розслідування [116].
Відтак, дійшовши висновку про наявність підстав для призначення судового
розгляду, суд має вирішити низку питань, які забезпечують необхідні умови для
правильного розгляду провадження в судовому засіданні та реалізації прав сторін
[123, с.72], зокрема, суд вирішує питання, пов’язані з підготовкою до судового
розгляду, а саме: визначення дати та місця проведення судового розгляду;
з’ясування, у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно здійснювати
судовий розгляд; з’ясування питання про склад осіб, які братимуть участь у
судовому

розгляді;

визначення

судом

процесуального

статусу

особи

(за

необхідності); розгляд клопотань учасників судового провадження (про здійснення
судового виклику певних осіб до суду для допиту та витребування певних речей чи
документів); вчинення інших дій, необхідних для підготовки до судового розгляду.
та забезпечення належних організаційних умов для його проведення [97; 66,с.4748].
Зазначений перелік питань не є вичерпним, а дії суду з вирішення цих питань
спрямовані на підготовку до судового розгляду. Натомість дії, передбачені у ст.317
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КПК України щодо забезпечення права на ознайомлення з матеріалами
провадження, носять організаційний характер [66].
Після призначення дати судового розгляду в учасників судового провадження
є кілька днів (до 10) до першого засідання суду, щоб ознайомитись з матеріалами
кримінального провадження, якщо всі вони або окремі з них заявляють про це
клопотання.
На практиці залишається невирішеним питання щодо того, коли саме подавати
суду докази. Так, приписи ст.291 КПК України зводяться до того, що до
обвинувального акта під час направлення його до суду додається лише реєстр
матеріалів досудового розслідування, цивільний позов і документи, пов’язані з їх
вручення відповідним учасникам кримінального провадження. Надання суду інших
документів до початку судового розгляду забороняється. Судовий же розгляд є
центральним, якому передує підготовче провадження. Отже, якщо слідувати з
буквального значення наведених приписів, то виходить, що «інші документи»
мають подаватися суду не раніше, ніж головуючий відкриє судове засідання на етапі
судового

розгляду та оголосить

про

розгляд

відповідного

кримінального

провадження.
Водночас, у частині 1 ст.317 КПК України регламентовано документи, інші
матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові
рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального
провадження, долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування
примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення
від кримінальної відповідальності, і є матеріалами кримінального провадження
(кримінальною справою).
Відтак, ми погоджуємось із Мирошниченко Ю. та Попелюшко В. про те, що
надання сторонами суду доказів повинно відбуватись на підготовчому засіданні,
оскільки на даній стадії суд лише формує справу, а не дає оцінку і досліджує докази.
Подання сторонами суду доказів саме у підготовчому провадженні
вимагається

необхідністю

забезпечення

ефективності

судового

розгляду

(визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню та порядку їх дослідження)
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для виконання поставлених перед ним завдань та досягнення кінцевої мети –
ухвалення правосудного рішення [149, 44-49].
На цій стадії судового розгляду суд повинен дослідити та перевірити всі
докази, представлені сторонами, всі обставини справи в межах пред’явленого
обвинувачення.
Як це встановлено статтею 337 КПК України, судовий розгляд проводиться
лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого
обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених
цією статтею.
На підставі об’єктивно з'ясованих обставин, підтверджених доказами,
дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94
КПК України, суд, за загальним правилом, постановляє обвинувальний чи
виправдувальний вирок. Окрім цього, за результатами судового розгляду суд може
закрити кримінальне провадження.
Отже, кримінальне провадження на даній стадії закривається судом, якщо:
- набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за
діяння, вчинене особою;
- помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є
необхідним для реабілітації померлого;
- існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або
постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому
обвинуваченню;
- потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник
відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного
обвинувачення;
- стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди
держави, яка видала особу;
- стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила дії, передбачені ст.212 КК
України, досягнутий податковий компроміс відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX
"Перехідні положення" Податкового кодексу України;
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- у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності;
- якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за
винятком випадків, передбачених цим Кодексом;
- щодо юридичної особи у разі встановлення відсутності підстав для
застосування до неї заходів кримінально-правового характеру та закриття
кримінального провадження щодо уповноваженої особи юридичної особи.
Як нами було досліджено у попередніх розділах, кожна із наведених підстав
має свої особливості. Проаналізувавши кожну із підстав, ми дійшли висновку, що
найкращим, найбільш доцільним, результативним та таким, що відповідатиме
вимогам закону і принципам кримінального судочинства є закриття кримінального
провадження, незалежно, з якої саме підстави, саме за результатами судового
розгляду, адже саме на цій стадії суд не обмежений у можливості дослідження
доказів - встановлення істини у справі, а тому може всебічно, повно й об’єктивно
дослідити всі обставини, оцінити і перевірити всі докази в сукупності. Саме на цій
стадії закриттю кримінального провадження передуватиме повне вивчення та
дослідження усіх матеріалів, доказів у справі, встановлення судом факту вчинення
діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа, що воно містить склад
кримінального правопорушення, яке інкримінується особі … тощо.
Поряд з тим, за наявності підстави для закриття кримінального провадження,
суд також повинен зосередити увагу на тих чи інших обставин.
Як було нами зазначено у попередньому розділі, закриття кримінального
провадження у випадку набрання чинності законом, яким скасовано кримінальна
відповідальність за діяння, вчинене особою можливо за результатами підготовчого
та судового провадження, а якщо було заявлено клопотання про необхідність
реабілітації обвинуваченого, то таке можливе лише на стадії судового розгляду, за
результатами якого суд повинен встановити: чи мала місце подія кримінального
правопорушення,

наявність

в

діянні

обвинуваченого

саме

того

складу

кримінального правопорушення, яке йому інкриміноване органами досудового
розслідування, та безпосередньо встановити факт декриміналізації діяння, в тому
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числі й перевірити, чи набув чинності закон, на підставі якого караність діяння було
усунено.
У випадку, якщо судом буде встановлено відсутність події кримінального
правопорушення чи відсутність в діянні складу кримінального правопорушення суд
ухвалює виправдувальний вирок, що дає особі право на так звану реабілітацію.
Наступною підставою для закриття кримінального провадження є смерть
підозрюваного, обвинуваченого, окрім випадків, якщо провадження є необхідним
для реабілітації померлого.
Як зазначалось нами у попередніх розділах, отримавши інформацію про
смерть підсудного (обвинуваченого) суд повинен лише встановити факт його смерті
та з’ясувати необхідність проводження судового розгляду з необхідності реабілітації
померлого у запропонований нами у попередньому підрозділі спосіб.
На практиці суди не завжди з’ясовують, чи є необхідність для реабілітації
померлого. Так, наприклад, Залізничний районний суд м.Львова і Жовківський
районний суд Львівської області, закриваючи кримінальне провадження у зв’язку зі
смертю обвинуваченого, з’ясовували думку прокурора, досліджували матеріали
кримінального провадження та заявлене клопотання, однак не встановили
необхідності реабілітації померлого [233; 271;229].
Виходячи із того, що одним із завдань кримінального провадження є
забезпечення швидкого, повного й неупередженого розслідування та судового
розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був
притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, то смерть особи позбавляє сенсу
подальше

провадження

щодо

можливо

вчиненого

нею

кримінального

правопорушення.
Беручи до уваги той факт, що померла особа не може бути суб’єктом
кримінального правопорушення, смерть особи, яка підозрюється, обвинувачується у
вчиненні кримінального правопорушення, виключає постановку питання про її
кримінальну відповідальність, [112, с.156] суд, встановивши на стадії судового
розгляду, що обвинуваченого немає в живих, зобов’язаний закрити кримінальне
провадження, окрім випадку, реабілітації померлого – доведення його невинуватості
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у вчиненні інкримінованого йому злочинного діяння, з подальшим відновленням
його «доброго імені», не даючи оцінку дій померлої особи, які йому інкримінуються
згідно обвинувального акту, адже до постановлення обвинувального вироку, тобто
до доведення в ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального
правопорушення.
У рішенні Європейського Суду з прав людини у справі «Grabchuk v. Ukraine»
від 21.09.2006 Суд наголосив, що оголошення підозр стосовно невинуватості
обвинуваченого є припустимими доти, доки в результаті закінчення кримінальних
проваджень не було ухвалено рішення по суті справи. У цій справі рішення про
закриття кримінальної справи проти заявниці були сформульовані у термінах, які не
залишають сумніву щодо погляду на те, що заявниця вчинила злочин. Зокрема, у
рішенні від 04.12.2000 слідчий використав слова: «в діях (заявниці) є склад злочину»
та «моменту, коли (заявниця) вчинила злочин», а Володимир-Волинський суд
зазначив, що в діяннях заявниці «вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.167
Кримінального кодексу України». Провадження у Володимир-Волинському суді,
результатом якого стало рішення від 26.04.2001, не було кримінальним за суттю,
йому не вистачало низки ключових елементів, які зазвичай характеризують судове
кримінальне провадження. За цих обставин Суд вважає, що мотиви, використані
слідчим та Володимир-Волинським судом, становлять порушення презумпції
невинуватості [51, с.220].
На практиці, суди не рідко дають оцінку дій підсудного, встановлюючи
правильність кваліфікації таких органами досудового розслідування. Однак,
вважаємо, що такими висновками суд ототожнює померлого обвинуваченого з
винуватим, що суперечить принципу презумпції невинуватості.
Видається, що законодавцем чітко не регламентовано діяльності суду у тому
разі, коли, на підставі заявленого клопотання з метою реабілітації померлого суд
продовжить

розгляд

справи

та

призначить

судовий

розгляд

на

підставі

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного
або виховного характеру, проте не знайде підстав для реабілітації померлого,
оскільки постановляючи ухвалу про закриття кримінального провадження, а не
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виправдувальний вирок, суд повинен обґрунтувати своє рішення, встановивши
подію, склад злочину та факт його вчинення саме цією особою.
У практичній діяльності не поодинокі випадки, коли злочин скоюється
декількома особами, одна з яких після цього помирає. У такому випадку, беручи до
уваги принцип індивідуалізації відповідальності, провадження щодо співучасників
повинно продовжуватися, а рішення про його закриття слід приймати лише
стосовно померлого. Подібну точку зору висловлювали й С.М. Благодир,
В.В.Ніколюк, А.А. Рзаєв та інші [24, с.53; 126,с.11; 167, с.32].
У чинному КПК України чітко встановлено, що передбачивши можливість
закриття кримінального провадження у разі виявлення вироку чи ухвали суду про
закриття провадження, суду достатньо встановити наявність однієї із підстав:
наявність вироку чи ухвали суду про закриття кримінального провадження, які
набрали законної сили стосовно конкретної особи по тому ж обвинуваченню.
На перший погляд видається, що для закриття кримінального провадження
суду необхідно лише встановити наявність одного із наведених документів та
набрання таким законної сили.
Однак вважаємо, що цього не достатньо. Перш за все, на нашу думку, суд
повинен

встановити

подію

і

склад

кримінального

правопорушення,

яке

інкримінується особі, провадження щодо якої розглядається. А вже потім дослідити
процесуальний документ, стосовно конкретної особи по тому ж обвинуваченню,
набрання таким чинності, дослідити і його зміст.
Зокрема, суд з′ясовує, ким та коли прийнятий процесуальний документ,
наявність в матеріалах його копії, подібність предмета та об’єкта посягання, чи
стосується цей документ того ж обвинувачення та тих обвинувачених, стосовно
яких проводиться судовий розгляд. Оцінка таких процесуальних рішень вимагає
встановлення того, чи вирок або ухвала стосуються особи обвинуваченого
(порівняти прізвища, ім’я, по батькові, дату народження, місце проживання,
паспортні дані), вивчити зміст ухвали чи вироку суду, для підтвердження того, що
вони постановлені чи ухвалені щодо того ж обвинувачення. Окрім цього, суд
повинен проаналізувати процесуальний документ для з’ясування його чинності, чи
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не було його скасовано в апеляційній чи касаційній інстанціях. Відтак, ніхто, в тому
числі і суддя, не може піддати вирок, який набрав законної сили, сумніву і
змінювати його сутність, робити будь-які спроби похитнути силу акту правосуддя,
його авторитет і правові наслідки [28].
О.В. Калужинський вважає, що належним підтвердженням існування підстави
для закриття кримінального провадження, вказаної в п.6 ч.1 ст.284 КПК України,
буде лише оригінал відповідного процесуального документу в матеріалах
провадження [66, с.190].
Згідно вимог Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних
судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційного суді
Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді з розгляду
цивільних і кримінальних справ, затв. наказом Державної Судової адміністрації
України №173 від 17.12.2013, оригінал рішення суду залишається при матеріалах
справи. А тому для того, щоб дослідити оригінал рішення суду, суду необхідно
витребувати матеріали справи з суду, в провадженні якого знаходилось кримінальне
провадження [62].
Ми з такою позицією не погоджуємось, вважаємо, що належним чином
завірена копія рішення суду з відміткою про дату набрання судовим рішенням
законної сили буде достатнім підтвердженням існування вказаної підстави, оскільки
оригінал судового рішення залишається при первинній кримінальній справі.
На практиці трапляються також випадки, коли під час розгляду справи в суді
судом буде виявлено, що діяння, які досліджуються, є аналогічними з тими, за які
стосовно особи вже постановлено вирок чи закрито кримінальне провадження.
В даному випадку мова йде про продовжуваний злочин, який вчинений до
винесення вироку. Оскільки такі злочинні діяння складають єдиний склад злочину,
то вони повністю охоплюються обвинуваченням по першому провадженню [48,
с.119], а відтак таке провадження підлягає закриттю.
Аналогічно вирішується питання у випадку, якщо нововиявлені діяння є
частиною тих, щодо яких постановлений вирок. Наприклад, після набрання законної
сили вироком, яким особа визнана винуватою у бандитизмі, вносяться відомості до
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Єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу деяких окремих дій, які
охоплюються бандитизмом. У даному випадку кримінальна відповідальність настає
не за окремі епізоди бандитизму, а за злочинне діяння в цілому.
Провадження підлягає закриттю також у випадках, коли мова йде про
притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вже засуджена чи
виправдана судом за ті ж самі дії, але з іншою правовою оцінкою, за іншою
кваліфікацією. Наприклад, особа виправдана по справі, порушеній за скаргою
потерпілого про нанесення побоїв, однак пізніше за цими ж діяннями їй було
оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками
хуліганства. В подібних випадках, незалежно від правової кваліфікації вчиненого,
немає нового обвинувачення, оскільки фактичну фабулу обвинувачення складають
одні і ті ж діяння.
Не слід забувати й про деякі особливості виправдувальних вироків. Тому,
якщо такий вирок винесений у зв’язку з відсутністю складу кримінального
правопорушення або не встановленням події кримінального правопорушення, то він
виключає провадження по цій справі як щодо виправданого, так і щодо інших осіб.
Якщо ж виправдувальний вирок винесений у зв’язку з недоведеністю участі
підсудного у скоєнні кримінального правопорушення, то він діє лише по
відношенню до виправданого за цією підставою, але не розповсюджується на інших
осіб.
Водночас,

закриваючи

провадження

за

даної

підстави

суд

повинен

враховувати, що можливість закриття кримінального провадження у разі виявлення
вироку чи ухвали суду про закриття кримінального провадження, які набрали
законної сили, стосовно конкретної особи по тому ж обвинуваченню, законодавець
кореспондує таку підставу із принципом заборони двічі притягувати до
кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення (non bis in idem).
Дія даного принципу спрямована не лише для захисту особи від подвійного
обвинувачення та покарання за кримінальне правопорушення, за яким вона вже була
виправдана або засуджена на підставі вироку суду, що набрав законної сили, але й
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на виключення протиріч між процесуальними рішеннями та задля економії сил і
засобів у діяльності суду.
У правових позиціях Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ)
принцип «non bis in idem» становить сукупність матеріально-правових та
процесуально-правових положень.
Матеріально-правова складова правила «non bis in idem» розглядає: 1) що
розуміють під правопорушенням, за яке неможливо притягти особу двічі до
юридичної відповідальності за одне і те саме правопорушення, а також, 2) що саме
розуміють під подвійним покаранням.
ЄСПЛ зазначає, що між матеріально-правовими та процесуально-правовими
компонентами є тісний зв’язок, який характеризує, що одночасне кримінальне
переслідування особи, навіть в окремих процесах, за одні і ті ж факти не оцінюються
Судом як порушення.
Яскравим прикладом є справа Garaudy v. France. Заявник, французький
письменник, у певних фрагментах своєї роботи «Основні міфи ізраїльської
політики» заперечує злочини проти людяності, підбурює до расової чи релігійної
ненависті чи насильства, наводить неправильні твердження. Щодо кожного
фрагменту книжки, які містили відповідні твердження, були порушені окремі
кримінальні справи, які розглядалися в окремих провадженнях, але одними і тими ж
суддями, в один і той же час. Всі справи завершилися в один день обвинувальними
вироками. Суд не побачив у цій справі порушення принципу «non bis in idem»,
оскільки розглядав окремі правопорушення. ЄСПЛ вбачає таку аргументацію
непереконливою. Єдиною причиною відсутності у цій справі порушення ст. 4
Протоколу №7 Конвенції є те, що на момент винесення кожного з обвинувальних
вироків не було, тобто не було ще остаточного рішення по справі.
Водночас у рішенні Franz Fischer v. Austria ЄСПЛ встановив, що головна мета
ст.4 Протоколу № 7 полягає в забороні повторного кримінального процесу, який вже
був завершений прийняттям остаточного рішення.
Проте у рішенні по справи Радчиков против РФ ЄСПЛ зазначає, що не
розглядається як порушення ст. 4 Протоколу №7 повторний розгляд справи згідно із
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законом та кримінальними процесуальними нормами відповідної держави в тому
випадку, якщо є відомості про нові або нововиявлені обставини та якщо в ході
попереднього розгляду були допущені істотні порушення, що вплинули на результат
розгляду справи.
У практиці ЄСПЛ розглядалися питання можливості одночасної кваліфікації
одного діяння як: злочину та адміністративного правопорушенння; злочину та
фінансового правопорушення; злочину та конституційного правопорушення;
злочину та дисциплінарного проступку, злочину та цивільно-правового делікту.
Так у рішенні справи Gradinger v. Austria ЄСПЛ сформулював критерії оцінки
двох правопорушень як тотожних. Тотожність стосується не лише назви
правопорушень за законом, але, що головніше, змісту та мети правопорушень.
Виходячи з цього, ЄСПЛ визнав таким, що порушує ст. 4 Протоколу №7, стягнення із
заявника адміністративного штрафу за керування транспортом у стані сп’яніння,
оскільки раніше він вже був засуджений за це саме діяння як за кримінальний
злочин (ЄСПЛ розцінив ці адміністративне правопорушення і злочин як одне і те
саме діяння) [93, с.61].
Ще одним прикладом є рішення у справі Oliveira v. Switzerland. Пані Олівейра,
керуючи автомобілем, неправильно розрахувала швидкість з огляду на погодні
умови, внаслідок чого її автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де
зіштовхнувся з іншим автомобілем, водій якого в результаті зіткнення отримав
серйозні тілесні ушкодження. Спочатку її визнали винною в адміністративному
правопорушенні,

згодом

–

в

кримінальному.

Цюріхський

окружний

суд

(Bezirksgericht) у рішенні зазначає, що принцип «non bis in idem» притягнення до
адміністративної відповідальності виключає можливість подальшого кримінального
переслідування особи, проте, оскільки ретельне розслідування показало, що ті самі
факти становлять більш серйозне, кримінально-каране порушення, то перше
рішення і покарання повинні бути скасовані. Розмір штрафу у другому процесі був
зменшений, з урахуванням вже сплаченої суми стягнення на підставі першого
рішення. ЄСПЛ за цією справою дійшов до висновку, що це типовий приклад, коли
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одне діяння становить два окремих правопорушення. У таких випадках, на думку
ЄСПЛ, як правило, більше покарання поглинає менше [256, с.259].
У справі Ponsetti and Chesnel v. France Суд визнав, що навмисне неподана
декларація про доходи, як фінансове правопорушення та кримінально-каране
ухилення від сплати податків, не суперечить принципу «non bis in idem»,
роз’яснивши, що це різні правопорушення. Так на підставі ст. 1728 «Загального
Податкового кодексу» (General Tax Code) на заявника були накладені фінансові
санкції у вигляді збільшення належних до сплати сум податків за рахунок штрафу та
пені. ЄСПЛ неодноразово наголошував, що той факт, що одне діяння становить два
правопорушення, не суперечить ст. 4 Протоколу № 7 Конвенції, тобто поняття
ідеальної

сукупності

порушень

кримінально-правового

характеру

цілком

узгоджується з принципом «non bis in idem». По суті, ЄСПЛ проводить
розмежування складів злочинів, а в деяких випадках і відмежування від інших видів
правопорушень [256, с.259].
У справі «Іванов проти України» заявник скаржився на те, що його було
визнано винним в адміністративному порушенні, а потім висунуто кримінальне
обвинувачення в цьому ж злочині. Проте суд зазначив, що оскільки це випливає з
матеріалів справи, навіть якщо адміністративні і кримінальні провадження
відносяться до дій заявника одного й того ж дня, вони стосуються різних подій, то
відповідно стаття 4 Протоколу №7 до Конвенції не була порушена [168].
Водночас сам Європейський Суд з прав людини зазначає, що практика
застосування ним ст.4 протоколу №7 Конвенції є непослідовною та в деяких
випадках навіть суперечливою.
Також у практиці ЄСПЛ дія принципу «non bis in idem» поширюються лише
на кримінально-правову сферу, але межі якої Суд розуміє значно ширше, ніж
національні

юрисдикції держав-членів Ради

Європи. ЄСПЛ відносить до

кримінально-правових й окремі види адміністративних правопорушень.
Ще однією підставою закриття кримінального провадження є відмова
потерпілого, а у випадках, передбачених КПК України, його представника від
обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.
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Конституція України гарантує право громадян на судовий захист від
протиправних посягань на честь і гідність, життя і здоров’я, особисту свободу та
майно. Це означає, що особа, яка постраждала від злочину, має право на захист своїх
прав та законних інтересів як під час досудового, так і під час судового провадження
[202, с.138].
Тому, якщо під час судового розгляду буде заявлено клопотання про відмову
від

обвинувачення

у

кримінальному

провадженні

у

формі

приватного

обвинувачення, суд зобов’язаний закрити кримінальне провадження.
Як зазначалось нами у попередньому підрозділі, суду слід роз’яснити
потерпілому наслідки такої відмови і чи розуміє потерпілий такі, встановити
причину та добровільність такої відмови, адже неправомірний вплив на нього з боку
слідчого, прокурора, а також з боку винного чи інших осіб (наприклад, залякування
потерпілого чи його близьких родичів, погрози та інше) є неприпустимим. [136,
с.9].
Закриваючи провадження за даною підстави, суду важливо пам’ятати про
баланс між двома цінностями — правами людини і ступенем контролю над
злочинністю. Порушення балансу на користь прав людини породжує анархію і
безвідповідальність [115].
У відповідності до ч.6 ст.340 КПК повторне неприбуття в судове засідання
потерпілого, який був викликаний у встановленому цим Кодексом порядку
(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом у інший спосіб), без поважних причин або без
повідомлення про причини неприбуття після настання обставин, передбачених у
частинах 2 і 3 цієї статті, прирівнюється до його відмови від обвинувачення і має
наслідком закриття кримінального провадження за відповідним обвинуваченням.
Водночас

для

прийняття

зазначеного

рішення

необхідні

наявність

підтвердження отримання потерпілим повістки про виклик до суду; ознайомлення
його зі змістом повістки в інший спосіб; неявка на виклик без поважних причин;
неповідомлення про причини неприбуття.
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Відсутність у потерпілого бажання брати участь у судочинстві повинна
розглядатися як відсутність правових претензій до обвинуваченого, що є підставою
для закриття кримінального провадження.
Окрім цього, у разі відмови прокурора від підтримання державного
обвинувачення в суді головуючий роз'яснює потерпілому його право підтримувати
обвинувачення в суді. Якщо потерпілий висловив згоду на підтримання
обвинувачення в суді, головуючий надає йому час, необхідний для підготовки до
судового розгляду. Потерпілий, який погодився підтримувати обвинувачення в суді,
користується всіма правами сторони обвинувачення під час судового розгляду. У
цьому випадку кримінальне провадження за відповідним обвинуваченням набуває
статусу приватного і здійснюється за процедурою приватного обвинувачення [130].
Ще однією підставою закриття кримінального провадження є неотримання
згоди держави, яка видала особу. Як було зазначено нами у попередніх розділах, ця
підстава для закриття кримінального провадження є результатом імплементації у
національне законодавство одного з міжнародних принципів екстрадиційного
процесу - принципу імунітету виданої особи (за Європейською конвенцією про
видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р. - правило ad hoc). Відповідно до
вказаного

принципу

видана

особа

не

може

переслідуватися

ні

за

яке

правопорушення, вчинене до її видачі, крім правопорушення, за яке вона була
видана (ст. 14 Європейської конвенції про видачу правопорушників, ст. 66
Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та
кримінальних справах від 22.01.1993 (Мінська конвенція)).
Для закриття кримінального провадження в судовому засіданні суд повинен
дослідити запит щодо видачі особи рішенню компетентного органу іноземної
держави про видачу особи в Україну на предмет його відповідності вимогам
законодавства, та відсутність згоди на видачу особи.
Наступною підставою є закриття кримінального провадження у випадку якщо
досягнутий податковий компроміс відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX
"Перехідні положення" Податкового кодексу України, а також у випадку, коли
досягнуто податковий компроміс у справах про кримінальні правопорушення,
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передбачені ст.212 КК України, відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні
положення" Податкового кодексу України.
Як було нами встановлено у попередньому розділі, для підтвердження факту
досягнення податкового компромісу суд повинен дослідити представлені: довідку,
що

підтверджує

правомірність визначення

сум податкових

зобов’язань в

уточнюючому розрахунку або податкове повідомлення-рішення, а також документ
про сплату платником податків узгоджених податкових зобов’язань. Адже лише
після сплати платником податків узгоджених податкових зобов’язань, податковий
компроміс вважається досягнутим.
Чинним законодавством визначено, що досягнення податкового компромісу є
підставою для закриття кримінального провадження судом.
Разом з тим Солом’янським районним судом м.Києва від 06.03.2015 року
помилково трактував таку підставу як підставу звільнення від кримінальної
відповідальності, а саме: кримінальне провадження відносно обвинуваченого, яким
було досягнуто податкового компромісу, закрито на підставі п.3 ч.2 ст.284 КПК
України зі звільненням останнього від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.212
КК України на підставі ч.5 ст.212 КК України [245].
Неабияке значення на долю кримінального провадження відіграє ставлення
прокурора щодо підтримання державного обвинувачення. Адже відмова прокурора
від підтримання державного обвинувачення є самостійною підставою для закриття
кримінального провадження у суді.
Як зазначалось нами у попередньому розділі, у літературі відзначається, що це
нейтральна пiдстава для закриття кримінального провадження. Предметом
доказування у таких провадженнях є сам факт вiдмови прокурора вiд обвинувачення
та факт вiдмови потерпiлого вiд продовження розгляду. Мотиви відмови прокурора
вiд обвинувачення, як i мотиви вiдмови потерпiлого вiд продовження розгляду
провадження правового значення у таких випадках не мають [148, с.107].
Разом з тим, як зазначає В.Т. Маляренко, вiдмова прокурора вiд пiдтримання
державного обвинувачення можлива й необхiдна при виникненнi у нього твердої
впевненостi i переконаностi в тому, що пiдсудний не винуватий. Тобто, відмова
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прокурора повинна настати, коли в результатi судового розгляду він прийде до
переконання, що данi судового слiдства не пiдтверджують пред’явленого
обвинуваченому обвинувачення. Впевненiсть у тому, що обвинувачення не
пiдтвердилось, – це i є вiдсутнiсть переконання у винуватостi. Нiяких iнших вимог
для вiдмови вiд пiдтримання державного обвинувачення законодавством не
передбачено. Цiлком ймовiрно, що в результатi судового розгляду прокурор iз
позиції переконання у винуватості перейде на позицiю переконання у невинностi,
оскiльки данi судового слiдства неспростовно свiдчать про непричетність
обвинуваченого до вчинення злочину. Але щоб вiдмова вiд пiдтримання державного
обвинувачення була законною та обґрунтованою, достатньо втратити переконання у
винуватості, оскільки будь-який сумнів тлумачиться на користь підсудного [113,
с.167; 200, с.160]. У такому випадку відмова від підтримання державного
обвинувачення є не правом, а обов'язком прокурора.
Статтею 22 КПК України регламентовано, що прокурор у судовому засіданні
зобов’язаний вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного й
об’єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що
викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого чи пом’якшують його
відповідальність.
У

відповідності

з

принципом

змагальності

сторін

суд,

зберігаючи

об’єктивність і неупередженість, повинен створити необхідні умови для виконання
сторонами їх процесуальних обов’язків і реалізації наданих їм прав.
Статтею 340 КПК України визначено, що якщо в результаті судового розгляду
прокурор

дійде

підтверджується,

переконання,

що

він

відмовитися

повинен

пред’явлене
від

особі

обвинувачення

підтримання

не

державного

обвинувачення.
Законодавцем

регламентовано,

що

прокурор

вправі

відмовитись

від

підтримання державного обвинувачення на будь-якій стадії судового розгляду, аж
до виходу суду до нарадчої кімнати.
В юридичній літературі з цього приводу висловлювалися різні думки. Так,
наприклад, Н.Турман вважає найбільш доцільним моментом для відмови прокурора
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від обвинувачення – етап судових дебатів, коли всі докази вже досліджені, позиція
сторони захисту відома [207, с.53].
У разі відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді
головуючий роз’яснює потерпілому його право підтримувати обвинувачення в суді
в пред’явленому на досудовому розслідуванні обсязі як особисто, так і через
представника, вимагаючи продовження судового розгляду в загальному порядку
(п.19 ч.1 ст.3, п.4 ч.3 ст.56, ч.2 ст.340 КПК України), а також наслідки його відмови
від обвинувачення, про що робиться відповідний запис у журналі судового
засідання. Якщо така відмова здійснюється потерпілим або його представником до
видалення суду до нарадчої кімнати для ухвалення рішення, вона є для суду
обов’язковою. Останній у таких випадках зобов’язаний закрити кримінальне
провадження. [114, с.37].
Якщо, будучи процесуально самостійним і незалежним від позиції прокурора,
потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді, то головуючий
надає йому час, необхідний для підготовки до судового розгляду. У цьому випадку
кримінальне провадження за відповідним обвинуваченням набуває статусу
приватного та здійснюється за процедурою приватного обвинувачення (ч.ч.3, 5 ст.
340 КПК України). Отже, за відмови прокурора від підтримання державного
обвинувачення позиція потерпілого або його представника превалює над
постановою прокурора про відмову від державного обвинувачення. У такому разі
потерпілий як обвинувач стає повноправним і владним, [114, с.34] адже саме йому
надається реальна можливість визначати необхідність подальшого здійснення
кримінального

провадження.

Потерпілий,

який

погодився

підтримувати

обвинувачення в суді внаслідок відмови від підтримання державного обвинувачення
прокурором, користується всіма правами сторони обвинувачення під час судового
розгляду (ч.4 ст.340 КПК України), зокрема, правом розпоряджатися предметом
обвинувачення, використовуючи для цього передбачені в законі засоби. Він є
основним суб’єктом функції обвинувачення, а відтак – і суб’єктом обов’язку
доказування, виникнення й виконання якого в цьому випадку залежить виключно
від

його

добровільного

волевиявлення.

Оскільки

процесуальна

діяльність
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потерпілого полягає у фактичному доведенні перед судом сформульованого в
обвинувальному акті обвинувачення (твердження про вчинення певною особою
діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (п.13 ч.1
ст.3 КПК України)), то, висловлюючи свою думку щодо тих питань, які потребують
вирішення під час судового розгляду, він не лише повинен бути переконаним у
правильності власної правової позиції, яку він обстоює, а й має переконати в цьому
суд. Зловживаючи своїм правом на продовження підтримання державного
обвинувачення, потерпілий може таким чином затягувати судовий розгляд, а на
етапі судових дебатів відмовитись від підтримання обвинувачення.
Оскільки висловлена в судовому засіданні позиція потерпілого або його
представника про готовність підтримувати обвинувачення забезпечує збереження
обвинувальним актом юридичної сили, [137, с13-14] а постанова прокурора про
відмову від підтримання державного обвинувачення набирає правового значення
лише за підтримки її потерпілим або його представником, суди, відповідно до вимог
п.12 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 р. №13 «Про
практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих
від злочинів», зобов’язані вживати всіх можливих заходів щодо забезпечення
безпосередньої участі потерпілого під час проведення судового розгляду. У тому
разі, коли щодо потерпілого здійснюються заходи безпеки й він є звільненим від
обов’язку з’являтися в судове засідання, на думку В.Т. Маляренка, у судовому
засіданні повинен брати участь його представник, або позицію потерпілого має бути
викладено в письмовому зверненні до суду. Цю проблему законодавцеві необхідно
вирішити через те, що законом не визначено, як саме повинен діяти суд, коли
прокурор змінив обвинувачення в суді чи відмовився від підтримання державного
обвинувачення, а щодо потерпілого застосовано заходи безпеки й він не має свого
представника в судовому засіданні [113, с.170].
З аналізу ст.340 КПК України можна зробити логічний висновок про те, що за
відсутності потерпілого в судовому засіданні та відомостей про його позицію
постанова прокурора про відмову від підтримання державного обвинувачення не
має правового значення, тому суд у такому випадку не має права закривати
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кримінальне провадження. Він зобов’язаний з’ясувати та врахувати точку зору
потерпілого із цього приводу, оскільки в такому випадку думка потерпілого є
пріоритетною для суду. При цьому слід керуватися положеннями п. 23 вищеназваної
постанови, відповідно до якої, якщо прокурор змінив обвинувачення в бік
покращення правового становища обвинуваченого чи відмовився від підтримання
державного обвинувачення за відсутності в судовому засіданні потерпілого та його
представника, суд повинен відкласти проведення судового розгляду, надіслати
потерпілому та його представнику копію постанови прокурора про відмову від
підтримання державного обвинувачення або копію нового обвинувального акта зі
зміненим обвинуваченням з обов’язковим роз’ясненням їм права, відповідно,
вимагати

продовження

судового

розгляду

та

самостійно

підтримувати

обвинувачення чи підтримувати обвинувачення в раніше пред’явленому обсязі. До
того ж суд повинен повідомити їх про дату, час і місце майбутнього судового
розгляду та надати достатньо часу на ознайомлення зі змістом постанови
(обвинувального акта) і на повідомлення суду про свою позицію. За відсутності від
потерпілого або його представника у визначений судом час необхідної відповіді на
отримані процесуальні документи (постанову, обвинувальний акт) та роз’яснення в
судовій практиці вважається, що вони погоджуються з позицією прокурора [142,
с.182].
Законодавцем не вирішено питання про те, як діяти суду при відмові
прокурора

від

підтримання

державного

обвинувачення

в

разі,

коли

місцезнаходження потерпілого невідоме і забезпечити його явку в судове засідання
неможливо. У такому випадку прокурор, усвідомлюючи безвихідність такої
ситуації, не повинен виносити постанову про відмову від підтримання державного
обвинувачення, а має під час судових дебатів порушити питання про виправдання
підсудного,

оскільки

за

таких

обставин

позиція

потерпілого

за

чинним

законодавством правового значення не має.
Такої ж думки дотримуються П. Каркач та А. Лапкін, які вважають, що якщо
місцезнаходження потерпілого невідоме і його явку в судове засідання забезпечити
неможливо, відмова прокурора не може мати місця [62, с.87].
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Проблеми виникають у випадку, коли у справі є декілька потерпілих, одні з
яких

при

відмові

прокурора

від

підтримання

державного

обвинувачення

погоджуються з прокурором, а інші – ні. У такій ситуації, на думку В.Т. Маляренка,
якщо хоча б один із потерпілих вимагає продовження судового розгляду й
підтримує обвинувачення, суд не має права закрити кримінальне провадження, а
повинен продовжити судовий розгляд у загальному порядку. Відтак подальша доля
кримінального провадження залежить лише від особистої позиції потерпілого або
його представника, а тому їх роль у процесі здійснення кримінального судочинства
набуває великої значимості [113, с.171]. Ми ж із такою позицією цілком
погоджуємось.
У зв’язку із цим вбачається необхідним у кримінальному процесуальному
законі передбачити окрему норму, яка встановлювала б обов’язок суду відкласти
судовий розгляд, якщо за зміни прокурором обвинувачення або за його відмови від
підтримання державного обвинувачення потерпілий погодився підтримувати
обвинувачення в суді й заявляє клопотання про надання йому можливості отримати
кваліфіковану правову допомогу, у тому числі за рахунок держави. При цьому
головуючий повинен надати потерпілому час, необхідний і достатній не лише для
підготовки до підтримання обвинувачення в судовому розгляді, а й для запрошення
представника. Слід погодитись із думкою С.В. Давиденко про те, що в такому
випадку участь у судовому засіданні представника потерпілого нормативно має бути
визнана обов’язковою, адже очевидною є складність, а подекуди й практична
неможливість самостійної реалізації потерпілим цієї функції. Відтак встановлення
належної процедури отримання кваліфікованої правової допомоги в судовому
провадженні стане додатковою гарантією прав і законних інтересів осіб, потерпілих
від кримінальних правопорушень, зокрема їх права на судовий захист. Відповідні
зміни й доповнення мають бути внесені й до Закону України «Про безоплатну
правову допомогу». Підтвердженням нагальності потреби в цьому нововведенні є
вимога п.4 ч.1 Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи 78(8) про юридичну
допомогу та консультації від 2 березня 1978 р. щодо можливості отримати
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юридичну допомогу під час судового розгляду, зокрема, якщо виникла обставина,
яка робить цю допомогу необхідною [44,с.62-63].
Отже, у випадку згоди потерпілого на підтримання обвинувачення, коли
прокурор відмовився від такого, провадження продовжується розглядатись у формі
провадження приватного обвинувачення. Однією зі специфічних і безумовних
підстав

для

закриття

кримінального

провадження

у

формі

приватного

обвинувачення є відмова потерпілого (а у випадках, передбачених чинним КПК
України, – його представника) від обвинувачення в суді (ч.4 ст.26, п.7 ч.1 ст.284
КПК України). За чинним кримінальним процесуальним законом процесуальний
статус

потерпілого

в

кримінальному

провадженні

у

формі

приватного

обвинувачення є майже аналогічним до його стану в провадженні з публічною
формою обвинувачення.
Однак для прийняття такого рішення необхідні наведені далі умови: 1)
наявність підтвердження отримання потерпілим повістки про виклик до суду; 2)
ознайомлення його зі змістом повістки в інший спосіб; 3) неявка на виклик без
поважних причин (обставини, які об’єктивно позбавляють потерпілого можливості
своєчасно з’явитися на виклик); 4) неповідомлення про причини неприбуття.
Вбачається правильною пропозиція закріпити на законодавчому рівні правило щодо
нерозповсюдження негативних наслідків повторної неявки потерпілого без
поважних причин у судове засідання під час реалізації своїх прав та обов’язків у
кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення за умови
присутності в залі засідання представника потерпілого. Тобто в цьому випадку така
неявка не може розглядатися як відмова потерпілого від обвинувачення [137, с.14].
Норма кримінального процесуального закону про те, що суд своєю ухвалою
закриває кримінальне провадження, якщо прокурор відмовився від підтримання
державного обвинувачення в суді, і з цією відмовою погодився потерпілий (ч.2 ст.26
КПК України), є імперативною. Отже, якщо потерпілий або його представник не
бажають підтримувати обвинувачення, то суд на підставі п.2 ч.2 ст.284 КПК
України своєю ухвалою зобов’язаний закрити кримінальне провадження. У зв’язку
із цим заслуговують на підтримку аргументи щодо необхідності нормативного
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закріплення обов’язку суду закінчувати кримінальне провадження не закриттям, а
ухваленням виправдувального вироку за однією з реабілітуючих підстав у випадку,
коли прокурор у повному обсязі відмовився від підтримання державного
обвинувачення, а потерпілий не бажає скористатися своїм правом, передбаченим ч.2
ст.340 КПК України, на перейняття та реалізацію цієї функції [137, с.16].
Ще однією новелою нового Кримінального процесуального кодексу України є
закриття кримінального провадження щодо юридичної особи у разі встановлення
відсутності підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового
характеру та закриття кримінального провадження щодо уповноваженої особи
юридичної особи.
Суд повинен закрити кримінальне провадження щодо юридичної особи у
випадку, якщо він не знайде підстав для застосування до юридичної особи заходів
кримінально-правового характеру.
Водночас із закриттям кримінального провадження щодо уповноваженої
особи

юридичної

особи

за

загальними

підставами,

та

при

ухваленні

виправдувального вироку щодо уповноваженої особи юридичної особи закриває
кримінальне провадження відносно юридичної особи, зазначивши про це,
відповідно,

в

резолютивній

частині

ухвали

про

закриття

кримінального

провадження чи виправдувального вироку.
Відтак, таке закриття кримінального провадження може мати місце за
результатами судового розгляду, тобто після повного з’ясування й встановлення
усіх обставин справи.
Слід зазначити, що на стадії судового розгляду клопотання про закриття
кримінального провадження може бути заявлене як стороною захисту, так і
стороною обвинувачення, за винятком відмови прокурора від підтримання
обвинувачення, яка фактично є волевиявленням волі одного із учасників сторони
обвинувачення.
З приводу закриття кримінального провадження у зв’язку зі звільненням від
кримінальної відповідальності, вважаємо, що закриття кримінального провадження
у зв’язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності може мати місце
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лише після встановлення судом факту вчинення діяння, у вчиненні якого
обвинувачується особа, що воно містить склад кримінального правопорушення.
Поряд із вищенаведеними обставинами суд наділений правом на закриття
кримінального провадження й під час розгляду кримінального провадження щодо
застосування примусових заходів медичного характеру.
Законодавцем визначено особливості судового розгляду щодо вказаного
кримінального провадження.
Судовий розгляд таких кримінальних проваджень здійснюється суддею
одноособово, за участі прокурора, законного представника та захисника. Участь
особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного
характеру, не є обов’язковою.
Тому, зокрема участь захисника у такому кримінальному провадженні є
обов’язковою, оскільки особа в силу свого психічного стану не може самостійно
здійснити своє право на захист. Захисник допускається з моменту винесення
постанови про призначення психіатричної експертизи, якщо він раніше не брав
участі в цьому кримінальному провадженні. Відмова особи від захисника
нівелюється, така немає жодного юридичного значення й не є обов’язковою для
прокурора чи суду.
Згідно зі ст.3, ст.25 Закону України «Про психіатричну допомогу» та п.5
принципу 18 додатка до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Захист осіб із
психічними захворюваннями та поліпшення психіатричної допомоги» від 18.02.1992
року неосудний і його представник мають право бути присутніми на будь-якому
слуханні, брати в ньому участь та бути вислуханими, а суди повинні забезпечувати
участь у судовому засіданні захисника та особи, щодо якої вирішується питання про
застосування примусових заходів медичного характеру (за винятком випадків, коли
цьому перешкоджає характер її захворювання), або отримувати письмову відмову в
разі її небажання бути присутньою.
У разі участі особи у розгляді справи допит цієї особи не є обов’язковим,
оскільки показання цієї особи не є доказами, хоча суд може допитати її про
обставини

вчинення

діяння,

передбаченого

законом

про

кримінальну
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відповідальність, якщо цьому не перешкоджає характер розладу її психічного
здоров’я, та дати відповідну оцінку цим свідченням з урахуванням інших, зібраних у
справі доказів.
Враховуючи те, що в цій категорії кримінального провадження відсутнє
обвинувачення, в своїй промові прокурор повинен підкреслити та вказати на
обставини, які свідчать про необхідність застосування примусових заходів
медичного характеру, а також навести обґрунтовані докази.
Предметом доказування у цих справах має свої особливості. Так, наприклад,
питання про встановлення вини (умислу чи необережності), мотиву та інших ознак
суб’єктивної сторони не ставиться. Так само не ставиться питання щодо обставин,
що впливають на ступінь і характер покарання, адже воно не призначається.
Натомість у цих справах, серед іншого (час, місце, спосіб та інші обставини
вчинення діяння тощо) мають бути встановлені обставини, що характеризують
психічне захворювання особи, яка ймовірно вчинила діяння, передбачене законом
про кримінальну відповідальність [106, с.258].
Відомості про стан психічного здоров’я особи і надання психіатричної
допомоги відповідно до ст.6 Закону «Про психіатричну допомогу» та принципу 6
додатка до Резолюції ООН від 18.02.1992 року вважаються конфіденційними. Тому
Верховний Суд України рекомендував судами висновки судово-психіатричних
експертних у справах про застосування примусових заходів медичного характеру
заслуховувати в закритих судових засіданнях. (п.11 постанови Пленуму Верховного
Суду України від 03.06.2005 року №7) [158].
За результатами розгляду кримінального провадження щодо неосудного суд
може ухвалити такі рішення: про застосування примусових заходів медичного
характеру або ж про закриття кримінального провадження.
Суд закриває кримінальне провадження, якщо:
- діяння було вчинене особою у стані неосудності, а на момент судового
розгляду вона видужала, або внаслідок змін у стані її здоров’я відпала потреба в
застосуванні примусових заходів медичного характеру. Закриваючи кримінальне
провадження, суд повинен повідомовити про це орган охорони здоров'я для взяття
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такої особи на облік і здійснення необхідного лікарського нагляду за нею.
- не буде доведене вчинення неосудним суспільно небезпечного діяння,
кримінальне правопорушення;
- буде встановлено, що суспільно небезпечне діяння не було вчинене;
-

буде

встановлено,

що

суспільно

небезпечне

діяння,

кримінальне

правопорушення вчинене іншою особою,
- особа, яка після вчинення кримінального провадження захворіла на психічну
хворобу, видужала, або не встановлена неосудність особи на момент вчинення нею
кримінального правопорушення. У такому випадку закриттю підлягає кримінальне
провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, а
прокурор розпочинає провадження у загальному порядку.
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ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ
Провівши теоретичне та практичне вивчення порядку закриття кримінального
провадження за результатами підготовчого та судового провадження, отримано такі
результати та розроблено практичні рекомендації з удосконалення практики
закриття кримінального провадження:
1. Запропоновано визначати підготовче провадження як самостійну стадію
кримінального процесу, в якій суддя, за участю учасників кримінального
провадження

(прокурора,

обвинуваченого,

захисника,

потерпілого,

його

представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та
законного представника, цивільного відповідача та його представника), не
вирішуючи наперед питання про винуватість обвинуваченого, перевіряє наявність
правових підстав розглядати справу в суді, вирішити питання, пов’язані з
підготовкою справи до судового розгляду, та постановити відповідне рішення.
2. 5-денний термін для призначення підготовчого судового розгляду вважаємо
за доцільне обчислювати з дня надходження матеріалів кримінального провадження
до конкретного судді, адже саме він, в силу своєї процесуальної завантаженості,
може належним чином вивчити матеріали справи та здійснити необхідні дії для
здійснення підготовчого судового провадження.
3. Клопотання про продовження судового розгляду з метою реабілітації
підсудного може бути усним та\або письмовим, передане суду особисто чи через
представника, захисника.
4. Закриття кримінального провадження без з’ясування підстав для реабілітації
підсудного чи без заявленого клопотання про продовження судового розгляду із цієї
підстави є можливим у випадку подання до суду обвинувального акту із угодою про
примирення, в якій обвинувачений фактично виразив своє ставлення до вчиненого
ним правопорушення – визнання своєї вини.
5. Найбільш оптимальною підставою закриття кримінального провадження за
результатами підготовчого провадження є відмова потерпілого, а у випадках,
передбачених

цим

Кодексом,

його

представника

від

обвинувачення

у

кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Тому для закриття
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кримінального провадження на даній стадії достатньо лише клопотання потерпілого
про припинення (закриття) провадження у даній справі.
6. У випадку відмови потерпілого від обвинувачення, з метою захисту прав та
інтересів потерпілого доцільно було б встановити, чи розуміє він наслідки такої
відмови, оскільки така відмова може мати наслідком невідновлення його
порушеного права, в тому числі й невідшкодування завданої йому шкоди, а також
з’ясувати, чи відшкодовано потерпілому завдану шкоду та чи примирився він із
обвинуваченим.
7. Запропоновано закріпити на законодавчому рівні, що прокурор має право
відмовитись від підтримання державного обвинувачення лише за результатами
судового розгляду.
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ВИСНОВКИ
У дослідженні проведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове
вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає в необхідності обґрунтування
теоретичних положень щодо закриття кримінального провадження судом першої
інстанції, а також розробці практичних рекомендацій з удосконалення практики
закриття кримінального провадження. Отримані в процесі дослідження результати,
реалізована його мета та завдання дають підстави прийти до таких основних
висновків:
1.

Підінститут

закриття

кримінального

провадження

судом

потрібно

розглядати як систему кримінальних процесуальних норм, які регулюють процедуру
розгляду кримінального провадження судом, який в результаті аналізу та оцінки
зібраних у справі доказів, на підставах передбачених КПК України, робить висновок
про недоцільність або неможливість продовження судового розгляду та приймає
рішення про відмову від подальшого його проведення, про що вказує у відповідній
ухвалі.
2. Закриття кримінального провадження судом - це діяльність суду, яка
полягає у врегулюванні останнім кримінально-правового конфлікту у межах своїх
повноважень або у передбачених цим Кодексом випадках, враховує його
врегулювання самими сторонами та в результаті аналізу та оцінки зібраних у справі
доказів приймає відповідне рішення.
3. Підстави закриття кримінального провадження судом визначено як факти,

що встановлюються під час кримінального провадження, які виключають
можливість подальшого здійснення цього кримінального провадження або ж
вказують на недоцільність його проведення, що зобов’язує суд прийняти рішення
про закриття провадження.
4. Звільнення від кримінальної відповідальності з процесуальної точки зору це діяльність суду, що пов’язана із звільненням особи, яка вчинила злочин, у
випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, від
державного осуду в формі кримінального покарання, яке повинно було б
індивідуалізуватися в обвинувальному вироку суду.
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5. Набрання чинності законом, яким скасовано кримінальну відповідальність
за діяння, вчинене особою слід відносити до нереабілітуючих підстав закриття
кримінального провадження.
6. Єдиними документами на підтвердження смерті особи є видане у
встановленому законом порядку свідоцтво про смерть або актовий запис (витяг з
такого).
7. Визначено процесуальний порядок закриття кримінального провадження у
випадку смерті обвинуваченого. Запропоновано доповнити чинний КПК України
статтею 284-1 «Порядок закриття кримінального провадження у випадку, якщо
помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є
необхідним для реабілітації померлого»:
«Встановивши під час судового провадження смерть обвинуваченого, суд
повинен дослідити на підтвердження смерті особи видане у встановленому законом
порядку свідоцтво про смерть або актовий запис (витяг з такого).
Суд зобов’язаний роз’яснити близьким родичам та/чи членам сім’ї померлого
їхнє право на звернення до суду з клопотанням про продовження судового розгляду
з метою реабілітації померлого у 10-денний строк з моменту отримання такого
повідомлення.
Якщо у визначений судом строк близькі родичі та/або члени сім’ї покійного
обвинуваченого не звернуться до суду із клопотанням про реабілітацію померлого,
суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження.
У разі, якщо близькі родичі заявлять таке клопотання, то суд зобов’язаний
продовжити

розгляд

справи

та призначити

судовий

розгляд

на підставі

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного
або виховного характеру.
З цього часу близький (і) родич (і) та/чи члени сім’ї має право:
1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення обвинувачується
померлий, про реабілітацію якого він звернувся із відповідним клопотанням;
2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим
Кодексом, а також отримати їх роз’яснення;
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3)

не

говорити

нічого

з

приводу

обвинувачення

проти

покійного

обвинуваченого;
4) давати пояснення, показання з приводу обвинувачення покійного
обвинуваченого;
5) збирати і подавати судді докази;
6) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення
безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
7) заявляти відводи;
8) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
9) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів
рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися
послугами перекладача за рахунок держави;
10) брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або
вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих
самих умовах, що й свідків обвинувачення;
11) збирати і подавати суду докази;
12) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших
учасників судового провадження;
13) виступати в судових дебатах;
14) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом
судового процесу, які йому зобов’язані надати уповноважені працівники суду, і
подавати щодо них свої зауваження;
15) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судові рішення та
ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви
про їх перегляд, подавати на них заперечення.»
8. Термін, протягом якого платник податків міг скористатись своїм правом на
застосування податкового компромісу, становив 90 днів з дати набрання чинності
підрозділу 9-2 розділу ХХ Податкового кодексу України, а саме - з 17.01.2015.
Відтак, у 2017 році можливість застосувати платниками податків податковий
компроміс відсутня, та, відповідно, така підстава закриття кримінального
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провадження не є актуальною. А тому, пропонуємо таку виключити зі ст.284 КПК
України.
Податковому компромісу за своїм змістом більш притаманні ознаки
звільнення від кримінальної відповідальності, аніж закриття кримінального
провадження. Вважаємо, що з метою забезпечення додаткових надходжень до
бюджету, поліпшення умов для розвитку в Україні відкритої, прозорої економіки та
сприятиме детінізації економіки буде ефективним доповненням Кримінального
Кодексу України такою особливою (спеціальною) підставою звільнення від
кримінальної відповідальності як досягнення податкового компромісу. У зв’язку з
цим, пропонуємо частину 5 ст.212 КК України викласти у такій редакції: «Особа,
яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, третьою цієї статті,
звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до
кримінальної

відповідальності

досягне

податкового

компромісу в

порядку

передбаченому Податковим кодексом України». Окрім цього, вважаємо, що було б
доцільним внести відповідні зміни й до Податкового кодексу України щодо
виключення часових обмежень у досягненні податкового компромісу.
9. Запропоновано внести зміни до ч.1 ст.340 КПК України та викласти її у
такій редакції: «Якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде до
переконання, що пред’явлене особі обвинувачення не підтверджується, він після
виконання вимог статті 341 цього Кодексу повинен відмовитись від підтримання
державного обвинувачення і викласти мотиви відмови, аналіз та оцінку доказів, що
підтверджують невинуватість особи у своїй постанові, яка долучається до матеріалів
кримінального провадження. Постанова повинна відповідати вимогам ч.5 ст.110
цього Кодексу з урахуванням вимог цієї статті. Копія постанови надається
обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним
представникам, а також представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється
провадження.»
10. Закриття кримінального провадження на стадії підготовчого провадження з
більшості наведених законодавцем підстав суперечить завданню кримінального
провадження, а саме: забезпечення швидкого, повного та неупередженого
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розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне
правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден
невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана
необґрунтованому

процесуальному

примусу

і

щоб

до

кожного

учасника

кримінального провадження була застосована належна правова процедур; так і
завданню підготовчого судового засідання. Відтак, закриття кримінального
провадження можливе лише за наслідками судового розгляду справи, тобто після
встановлення обставин справи та підтвердження таких як матеріалами справи, так й
іншими доказами у справі.
11. Вважаємо, що було б доцільно розширити повноваження суду в частині
примирення сторін на стадії підготовчого провадження.
Так,

розглядаючи

кримінальне

провадження

у

формі

приватного

обвинувачення, на підготовчому провадженні суд повинен з’ясувати думку
потерпілого щодо можливості (перспективи) примирення із обвинуваченим. У разі,
якщо потерпілий вкаже на те, що обвинувачений відшкодував чи має намір
відшкодувати шкоди та вживає інших заходів для примиренні, та проти такого він
не заперечуватиме, і таке примирення є можливим, то суд вживає заходів для
примирення сторін: роз’яснює обвинуваченому та потерпілому їхнє право на
примирення і наслідки такого, зокрема, закриття кримінального провадження на
підставі відмови потерпілого від обвинувачення. У такому випадку суд відкладає
підготовче провадження на строк до 30 днів, в залежності від обставин
кримінального провадження та думки сторін.
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ДОДАТКИ
Додаток А
АНКЕТА
опитування прокурорів, адвокатів, суддів щодо закриття кримінального
провадження судом
Цю анкету розроблено в рамках написання на кафедрі кримінального процесу
і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету
імені Івана Франка дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук на тему: «Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим
суддею» та призначено для одержання від практикуючих юристів відповідей на
проблемні питання діяльності суду в ході закриття кримінального провадження.
Одержані результати будуть узагальнені, враховані під час цього та інших наукових
досліджень, а також використані для формулювання відповідних законодавчих
пропозицій.
Анкета заповнюється анонімно.
Результати анкетування будуть використані в цілях, пов’язаних винятково із
науковими дослідженнями.
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АНКЕТА
Шановні колеги!
У зв’язку із проведення дослідження інституту закриття кримінального провадження
судом просимо Вас відповісти на низку запитань.
Ознайомтеся з питаннями та варіантами відповідей на них. Номер варіанта відповіді, який
відповідає Вашій думці, обведіть. Виберіть лише один варіант відповіді, якщо в питанні не
передбачена інша можливість. В анкеті допускаються виправлення – закресліть помилково
обведений варіант відповіді та обведіть правильний.
Анкетування анонімне. Його результати будуть використані в узагальненому вигляді.
1. Процесуальний статус:
1) суддя;
2) прокурор;
3) захисник.
2. Стаж роботи за юридичною спеціальністю:
1) до 5 років;
2) до 10 років;
3) понад 10 років.
3. Чи є повним передбачений КПК України перелік підстав закриття кримінального
провадження судом?
1) так;
2) ні.
4. Яка підстава закриття кримінального провадження судом зустрічається на практиці
найчастіше?
1) набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за
діяння, вчинене особою;
2) смерть підозрюваного, обвинуваченого, крім випадків, якщо провадження є
необхідним для реабілітації померлого;
3) є вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили або
постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому
самому обвинуваченню;
4) відмова потерпілого, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його
представника від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі
приватного обвинувачення;
5) не отримано згоди держави, яка видала особу;
6) досягнення податкового компромісу;
7) відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення;
8) у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності;
9) у зв’язку із застосуванням примусових заходів медичного характеру;
10) у разі встановлення відсутності підстав для застосування до уповноваженої особи
юридичної особи заходів кримінально-правового характеру;
11) у випадку закриття кримінального провадження чи ухвалення виправдувального
вироку щодо уповноваженої особи юридичної особи.
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5. Чи вважаєте Ви ефективним інститут закриття кримінального провадження щодо
юридичної особи?
1) так;
2) ні.
6. Як на Вашу думку чи сприяє закриття кримінального провадження судом у випадку
досягнення податкового компромісу досягненню основної мети імплементації даної
підстави у вітчизняне законодавство, а саме: встановлення діалогу між державою та
платниками податків, звільнення платників податків від фінансової, кримінальної та
адміністративної відповідальності за умови сплати не задекларованих та/або
неузгоджених платежів з податку на додану вартість та податку на прибуток
підприємств, зменшення кількості адміністративних скарг до контролюючих органів та
адміністративних позовів до суду платників податків на рішення контролюючих органів,
а також забезпечення додаткових податкових надходжень до бюджету?
1) так;
2) ні.
7. Чи погоджуєтесь Ви з тим, що закриття кримінального провадження за
результатами підготовчого провадження є недоцільним?
1) так;
2) ні;
3) не знаю.
8. В якій термін на практиці відбувається передача матеріалів кримінального
провадження після надходження їх до суду?
1) у той же день;
2) протягом 3 днів;
3) більше 5 днів.
9. Чи вважаєте Ви доцільним закриття кримінального провадження судом у випадку
відмови прокурора від підтримання обвинувачення ?
1) так;
2) ні.
10. Яке рішення, на Вашу думку, мав би прийняти суд у випадку відмови прокурора від
підтримання обвинувачення?
1) ухвалу про закриття кримінального провадження;
2) виправдувальний вирок;
3) ухвалу про продовження розгляду справи по суті.
Дякуємо за допомогу!
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Додаток Б
Зведені дані соціологічного опитування професійних суддів місцевих суддів,
прокурорів та захисників
(130 респондентів з Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей)
Питання

Кількість

%

65

50

Прокурор;
Захисник.
12.Стаж роботи за юридичною спеціальністю:
до 5 років;
до 10 років;
понад 10 років.
13.Чи є повним передбачений КПК України перелік підстав
закриття кримінального провадження судом?
а) так

32
33

24,6
25,4

25
48
57

19,2
36,9
43,8

77

59,2

б) ні

53

40,8

11.Процесуальний статус:
Суддя;

14.Яка підстава закриття кримінального провадження
судом зустрічається на практиці найчастіше?
набрання чинності законом, яким скасована кримінальна
відповідальність за діяння, вчинене особою;
смерть підозрюваного, обвинуваченого, крім випадків,
якщо провадження є необхідним для реабілітації
померлого;
є вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав
законної сили або постановлена ухвала суду про закриття
кримінального
провадження
по
тому
самому
обвинуваченню;
відмова потерпілого, а у випадках, передбачених цим
Кодексом, його представника від обвинувачення у
кримінальному провадженні у формі приватного
обвинувачення;
не отримано згоди держави, яка видала особу;
досягнення податкового компромісу;
відмова
прокурора
від
підтримання
державного
обвинувачення;
у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної
відповідальності;
у зв’язку із застосуванням примусових заходів медичного

0
0

0

67

51,5

0
0
0
61

46,9

2

1,5
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характеру;
у разі встановлення відсутності підстав для застосування
до уповноваженої особи юридичної особи заходів
кримінально-правового характеру;
у випадку закриття кримінального провадження чи
ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої
особи юридичної особи.
15.Чи вважаєте Ви ефективним інститут закриття
кримінального провадження щодо юридичної особи?
а) так

46

35,4

б) ні

84

64,6

98
32

75,4
24,6

22
103
5

16,9
79,2
3,8

36
83
11

27,7
63,8
8,5

120

92,3

16.Як на Вашу думку чи сприяє закриття кримінального
провадження судом у випадку досягнення податкового
компромісу досягненню основної мети імплементації даної
підстави у вітчизняне законодавство, а саме:
встановлення діалогу між державою та платниками
податків, звільнення платників податків від фінансової,
кримінальної та адміністративної відповідальності за
умови сплати не задекларованих та/або неузгоджених
платежів з податку на додану вартість та податку на
прибуток
підприємств,
зменшення
кількості
адміністративних скарг до контролюючих органів та
адміністративних позовів до суду платників податків на
рішення контролюючих органів, а також забезпечення
додаткових податкових надходжень до бюджету?
так;
ні.
17. Чи погоджуєтесь Ви з тим, що закриття
кримінального
провадження
за
результатами
підготовчого провадження є недоцільним?
так;
ні;
не знаю.
18. В якій термін на практиці відбувається передача
матеріалів кримінального провадження після надходження
їх до суду?
у той же день;
протягом 3 днів;
більше 5 днів.
19. Чи вважаєте Ви доцільним закриття кримінального
провадження судом у випадку відмови прокурора від
підтримання обвинувачення?
так;

0
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ні.
20. Яке рішення, на Вашу думку, мав би прийняти суд у
випадку
відмови
прокурора
від
підтримання
обвинувачення?
ухвалу про закриття кримінального провадження;
виправдувальний вирок;
ухвалу про продовження розгляду справи по суті.

10

7,7

98
32
0

75
25
0
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Додаток В

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ СУДОМ1

Львів
2017

Науково-методичні рекомендації розроблено доцентом кафедри кафедри кримінального процесу і
криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка кандидатом
юридичних наук Луциком В.В. та аспіранткою кафедри Павич Х.М. Під час розробки рекомендацій використано
положення дисертації Павич Х.М. «Закриття кримінального провадження судом першої інстанції» (науковий керівник
– кандидат юридичних наук, доцент Луцик В.В.)
1
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ЗМІСТ
1. Закриття

кримінального

провадження

судом

за

результатами

підготовчого судового провадження
2. Закриття кримінального провадження судом за результатами судового
провадження
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1. Закриття кримінального провадження судом за результатами підготовчого
судового провадження
Підготовче провадження є самостійною стадією кримінального процесу, в
якій суддя одноособово, за участю учасників кримінального провадження
(прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та
законного представника, цивільного позивача, його представника та законного
представника, цивільного відповідача та його представника), не вирішуючи
наперед питання про винуватість обвинуваченого, перевіряє наявність фактичних і
юридичних підстав розглядати справу в суді, вирішити питання, пов’язані з
підготовкою справи до судового розгляду та постановити відповідне рішення.
За результатами підготовчого судового засідання суд має право прийняти
одне із таких рішень:
1) затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути
кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування
в порядку, передбаченому статтями 468-475 КПК України;
2) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не
відповідають вимогам КПК України;
3) направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення
підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження;
4) призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання
про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;
5) закрити кримінальне провадження.
Чинним КПК України регламентовано, що суд вправі закрити кримінальне
провадження за результатами підготовчого провадження з підстав, які не
зачіпають питання про винуватість чи невинуватість особи, тобто з нейтральних,
таких, що мають виключно процесуальний зміст.

243

Зі змісту пункту 2 частини 3 статті 314 КПК України вбачається, що у
підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку
встановлення наступних підстав:
- набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за
діяння, вчинене особою;
- помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є
необхідним для реабілітації померлого;
- існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або
постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому
самому обвинуваченню;
- потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник
відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного
обвинувачення;
- стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди
держави, яка видала особу;
- у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності;
- якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за
винятком випадків, передбачених цим Кодексом;
- досягнуто

податковий

компроміс

у

справах

про

кримінальні

правопорушення, передбачені ст.212 Кримінального кодексу України, відповідно
до підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу
України.
Хоча чинний КПК України не врегульовує процедуру закриття кримінального
провадження з процесуальних (нейтральних) підстав, проте за аналогією з
провадженням зі звільненням особи від кримінальної відповідальності очевидно,
що процедура є такою. Для виявлення підстав, за яких суд зобов’язаний закрити
провадження,

йому

необхідно

провести

аналіз

та

вивчення

матеріалів

кримінального провадження. Хоча матеріалів кримінального провадження на
даному етапі у суду ще немає. Після проведення підготовчої частини,
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передбаченої ст.ст.342-345 КПК України, суд переходить безпосередньо до
з’ясування однієї з підстав, яка зумовлює закриття кримінального провадження.
Пропонуємо

проаналізувати

особливості

закриття

кримінального

провадження за кожною з вищенаведених підстав.
Отже, першою підставою закриття кримінального провадження, яку
пропонуємо дослідити – це набрання чинності законом, яким скасовано
кримінальну відповідальність.
Законодавцем не визначено за чиєю ініціативою суд може розглядати питання
закриття

провадження

з

описаної

підстави,

вважаємо,

що

кримінальне

провадження може бути закрите як за клопотанням сторони захисту, сторони
обвинувачення, так й за ініціативою суду.
У випадку заявлення клопотання про закриття кримінального провадження з
даної підстави чи встановленої такої судом, суд повинен встановити яким саме
законом

було

декриміналізовано

норму,

яка

передбачала

кримінальну

відповідальність за діяння, яке інкримінують особі, а також чи набрав даний закон
чинності.
Таку підставу для закриття провадження суддя зможе з’ясувати лише при
оцінці ним закону про кримінальну відповідальність, яким передбачено
злочинність діяння, вчинене обвинуваченим, на предмет його чинності. Такій
оцінці

має

передувати

правопорушення,

встановлення

наявності

в

діянні

судом

саме

обвинуваченого

події
саме

кримінального
того

складу

кримінального правопорушення, яке інкриміноване обвинуваченому органами
досудового слідства, та причетності останнього до його вчинення.
Наступною підставою закриття кримінального провадження є смерть
підозрюваного, обвинуваченого, за винятком якщо провадження є необхідним для
реабілітації померлого, тобто для доведення невинуватості обвинуваченого у
вчиненні інкримінованого йому злочинного діяння, з подальшим відновленням
його «доброго імені».
Ініціатором закриття кримінального провадження за даної підстави може
виступити одна із сторін, заявивши про це клопотання, або ж безпосередньо суд.
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Єдиними документами на підтвердження смерті особи, які, повинен
враховувати суд на підтвердження смерті обвинуваченого, щоб уникнути
ухилення так званого «покійника» від кримінальної відповідальності, є видане у
встановленому законом порядку свідоцтво про смерть або актовий запис (витяг з
такого), а також рішення суду про визнання особи померлою, яке набрало
законної сили.
Очевидно, суду потрібно надавати оригінали таких документів або ж належно
завірену копію.
Статтею 52 КПК України передбачено, що з моменту виникнення права на
реабілітацію померлої особи у даній категорії справ участь захисника є
обов’язковою.
Вважаємо, що із клопотанням про продовження судового розгляду з метою
реабілітації підсудного можуть звертатися близькі родичі та адвокат (захисник)
підсудного.
Щодо форми такого клопотання, то таке може бути усним та\або письмовим,
передане суду особисто чи через представника, захисника.
У разі якщо вказані особи наполягають на судовому розгляді справи з метою
реабілітації померлого, то суд зобов’язаний продовжити розгляд справи та
призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про
застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Слід пам’ятати й про те, що закриття кримінального провадження без
з’ясування підстав для реабілітації підсудного чи без заявленого клопотання про
продовження судового розгляду із цієї підстави є можливим у випадку подання до
суду обвинувального акту із угодою про примирення, в якій обвинувачений
фактично виразив своє ставлення до вчиненого ним правопорушення – визнання
своєї вини.
Наступною підставою, яку законодавець встановив можливим для закриття
кримінального провадження за результатами підготовчого провадження є
наявність вироку по тому самому обвинуваченню або постановленої ухвали суду
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про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню, що
набрали законної сили.
У КПК України чітко передбачено, що для закриття кримінального
провадження суду достатньо встановити наявність однієї із підстав: наявність
вироку чи ухвали суду про закриття кримінального провадження, які набрали
законної сили, стосовно конкретної особи по тому ж обвинуваченню.
Суд повинен дослідити як процесуальну форму такого документу так і його
зміст. Зокрема, суд з′ясовує ким та коли прийнятий процесуальний документ, його
чинність на момент підготовчого провадження, наявність в матеріалах його
оригіналу чи копії, подібність предмета та об’єкта посягання, чи стосується цей
документ того ж обвинувачення та тих обвинувачених, стосовно яких проводиться
підготовче судове засідання. Оцінка таких процесуальних рішень вимагає
встановлення того, чи вирок або ухвала стосуються особи обвинуваченого
(порівняти прізвища, ім’я, по-батькові, дату народження, місце проживання,
паспортні дані), вивчити зміст ухвали чи вироку суду, для підтвердження того, що
вони постановлені чи ухвалені щодо того ж обвинувачення. Окрім цього, суд
повинен проаналізувати процесуальний документ для з’ясування його чинності,
чи не було його скасовано в апеляційній чи касаційній інстанціях. Відтак, ніхто, в
тому числі і суддя, не може піддати вирок, який набрав законної сили, сумніву і
змінювати його сутність, робити будь-які спроби похитнути силу акту правосуддя,
його авторитет і правові наслідки. Очевидно, належним підтвердженням існування
підстави для закриття кримінального провадження, вказаної в п. 6 ч. 1 ст. 284 КПК
України

буде

лише

оригінал

-

належно

завірена

копія

відповідного

процесуального документу в матеріалах провадження.
Варто зазначити й те, що у разі наявності ухвали суду про закриття
кримінального провадження по тому самому обвинуваченню, немає жодного
процесуального значення з яких підстав таке провадження було закрите.
Ініціатором закриття кримінального провадження за даної підстави може
виступити одна із сторін.
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Найбільш оптимальною підставою закриття кримінального провадження за
результатами підготовчого провадження є відмова потерпілого, а у випадках,
передбачених

цим

Кодексом,

його

представника

від

обвинувачення

у

кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Так, для закриття
кримінального провадження на даній стадії достатньо лише клопотання
потерпілого про припинення (закриття) провадження у даній справі.
Суд,

використовуючи

формальну

оцінку

матеріалів

кримінального

провадження, повинен встановити, чи здійснюється кримінальне провадження у
формі приватного обвинувачення, на підставі ст.477 КПК України.
Законодавцем чітко не регламентовано у якій формі повинно бути заявлено
дане клопотання. Таким чином, можна ствердити, що таке може бути як усним,
так і письмовим.
На практиці нерідко трапляються випадки коли потерпілий не з'являється в
судове засідання, а свою «волю» про відмову від подальшого підтримання
обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення
викладає у заяві, яку передає через канцелярію суду. Вважаємо, що суду, з метою
захисту прав та інтересів потерпілого, доцільно було б встановити, чи розуміє він
наслідки такої відмови, оскільки така відмова може мати наслідком невідновлення
його порушеного права, в тому числі й невідшкодування завданої йому шкоди, а
також з’ясувати чи відшкодовано потерпілому завдану шкоду та чи примирився
він із обвинуваченим.
А також необхідно встановити з якої саме причини потерпілий відмовляється
від свого обвинувачення. Зокрема, суду необхідно з’ясувати чи є така відмова
добровільною: є проявом вільного (диспозитивного) розпорядження особою
наданими їй державою засобами захисту своїх прав і свобод, чи виражає вона
волевиявлення власне потерпілого, чи не вчинена така відмова внаслідок примусу,
насильства, тощо.
Відмова потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у
формі

приватного

обвинувачення є

одностороннім актом

волевиявлення
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потерпілого, а тому думка інших учасників щодо закриття кримінального
провадження за даної підстави для суду значення не має.
Ще одним прикладом процесуальної економії є закриття кримінального
провадження стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано
згоди держави, яка видала особу.
У разі встановлення судом того, що кримінальне провадження щодо виданої
особи відбувається за кримінальним правопорушенням, яке було відсутнє в запиті
про видачу особи в Україну та держава, яка видала особу не надавала згоди щодо
притягнення до кримінальної відповідальності за цей злочин, суд повинен закрити
провадження. Адже, згідно з ч. 4 ст. 576 КПК України можливість здійснення
провадження

щодо

такого

кримінального

правопорушення

залежить

від

отримання згоди держави, яка видала особу. При відсутності такого документу
(згоди) в матеріалах кримінального провадження суд вже в підготовчому
провадженні повинен постановити ухвалу про закриття провадження. Понад це,
суд при оцінці матеріалів кримінального провадження повинен дотримуватись ч. 2
ст. 576 КПК України, у якій передбачено, що обмеження, встановлені
компетентним органом іноземної держави під час прийняття рішення про видачу
особи в Україну, є обов'язковими при прийнятті відповідних процесуальних
рішень. Тому суд, у разі розгляду кримінального провадження щодо особи, яка
була видана Україні, повинен з’ясувати відповідність запиту щодо видачі особи
рішенню компетентного органу іноземної держави про видачу особи в Україну.
Суд має встановити чи немає підстав для закриття кримінального провадження
щодо правопорушення, у видачі за яке було відмовлено.
Ініціатором закриття кримінального провадження за даної підстави може бути
як безпосередньо суд, так і прокурор.
Ще одним засобом реалізації прагнення держави до ефективної боротьби зі
злочинністю без застосування кримінального покарання та без постановлення
судом обвинувального вироку, з одночасною імплементацією принципів економії
кримінальної репресії, гуманізму та індивідуалізації відповідальності – є закриття
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кримінального

провадження

у

випадку

звільнення

від

кримінальної

відповідальності.
З приводу закриття кримінального провадження у підготовчому судовому
засіданні у випадку звільнення від кримінальної відповідальності слід зазначити,
що таке закриття можливе у випадку надходження клопотання прокурора про
звільнення особи від кримінальної відповідальності, а також у випадку заявлення
клопотання про закриття кримінального провадження зі звільненням від
кримінальної відповідальності після надходження обвинувального акту до суду.
Встановивши на стадії досудового розслідування що особа, яка підозрюється
або обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення визнає себе
винною, щиросердечно покається у вчиненому діянні, активно сприятиме
розкриттю злочину, помириться з потерпілим, відшкодовує завдані збитки або
усуне заподіяну шкоду, чи визнає себе винною, щиро покається у вчиненому
діянні, запевнить трудовий колектив і суд у своїй бездоганній поведінці в
майбутньому,

в

результаті

зміни

обстановки

перестала

бути

суспільно

небезпечною або саме діяння втратило суспільну небезпечність, має бути
звільнена від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків
давності, прокурор роз’яснює підозрюваному, обвинуваченому право на такого
роду звільнення від кримінальної відповідальності за дотримання ним зазначених
умов, та має отримати згоду підозрюваного на таке звільнення. При цьому він
повинен скласти клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та
не проводячи в повному обсязі досудового розслідування, надіслати таке
клопотання до суду.
Перед направленням клопотання до суду прокурор зобов'язаний ознайомити з
ним потерпілого та з'ясувати його думку щодо можливості звільнення
підозрюваного від кримінальної відповідальності.
Статтею 287 КПК України регламентовано, що у клопотанні прокурора про
звільнення

від

кримінальної

відповідальності

вказуються:

найменування

кримінального провадження та його реєстраційний номер; анкетні відомості
підозрюваного (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце
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проживання, громадянство); прізвище, ім’я, по батькові та займана посада
прокурора; виклад фактичних обставин кримінального правопорушення та його
правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про
кримінальну відповідальність та формулювання підозри; розмір шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням, та відомості про її відшкодування; докази, які
підтверджують факт вчинення особою кримінального правопорушення; наявність
обставин, які свідчать, що особа підлягає звільненню від кримінальної
відповідальності, та відповідна правова підстава; відомості про ознайомлення з
клопотанням потерпілого та його думка стосовно можливості звільнення
підозрюваного від кримінальної відповідальності; дата та місце складення
клопотання. До клопотання прокурора обов’язково додається письмова згода
особи на її звільнення від кримінальної відповідальності.
Після надходження такого клопотання до суду, суд призначає підготовче
судове засідання. Розгляд клопотання прокурора здійснюється в загальному
порядку, передбаченому КПК України, із особливостями, встановленими ст.287
КПК України, зокрема з обов’язковою присутністю сторін кримінального
провадження та потерпілого.
Під час розгляду зазначеного клопотання, суд повинен перевірити виконання
прокурорами вимог ст.287 КПК України щодо вимог оформлення клопотання,
зокрема: чи наведено останнім про наявність доказів на підтвердження факту
вчинення особою кримінального правопорушення та правильності правової
кваліфікації із зазначенням статті закону про кримінальну відповідальність; даних
на

підтвердження

правильності

встановлення

завданої

кримінальним

правопорушенням розміру шкоди та даних про добровільне відшкодування
завданих матеріальних збитків і моральної шкоди; даних на підтвердження
обставин, які свідчать про те, що особа підлягає звільненню від кримінальної
відповідальності та відповідної правової підстави; даних на підтвердження
ознайомлення потерпілого з клопотанням прокурора та думки потерпілого
стосовно можливості звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної
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відповідальності; наявності письмової згоди підозрюваного, обвинуваченого на
звільнення від кримінальної відповідальності.
Форма і зміст клопотання мають важливе процесуальне значення, оскільки
від викладених в ньому формулювань, фактичних обставин кримінального
правопорушення, доказів, а також інших відомостей, залежать наслідки його
розгляду судом.
Суд зобов’язаний з’ясувати згоду підозрюваного, обвинуваченого чи
підсудного на таке звільнення. Тим самим суд підтверджує, представлену йому
письмову згоду,

та

перевіряє

добровільність

згоди

особи

на

закриття

провадження, що сприятиме уникненню кримінально-процесуальних помилок.
Новий КПК ставить вирішення питання щодо закриття кримінального
провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у пряму
залежність від бажання цієї особи. Так, передбачено, що у випадку, якщо
підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від
кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та
судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.
Окрім цього, суд зобов’язаний з’ясувати й думку потерпілого щодо
можливості такого звільнення.
Проте, вважаємо, що у випадку негативної думки потерпілого щодо
звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд не обов’язково
повинен приймати своє рішення на цій підставі, та може задоволити клопотання
прокурора про звільнення. Оскільки, не завжди є зрозумілою роль думки
потерпілого, наприклад, як саме його позиція вплине на думку суду при прийнятті
рішення у випадку звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із
дійовим каяттям, адже як вказує Пленум Верховного Суду України у своїй
постанові «Про практику застосування судами України законодавства про
звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005 року таке
звільнення є обов’язковим.
Формальною, такою що фактично не зможе вплинути на рішення суду, буде
думка потерпілого, зокрема, й під час закриття кримінального провадження у
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зв’язку із передачею особи на поруки та у зв’язку із зміною обстановки. Так, у
першому випадку першочергове значення буде мати саме клопотання трудового
колективу, а в другому випадку – суд повинен керуватись лише об’єктивними
обставинами на підтвердження втрати діянням, скоєного особою суспільної
небезпеки, а також втрати самою особою суспільної небезпеки.
Так само незрозуміло, яким саме чином думка потерпілого має вплинути на
рішення судді при звільненні особи від кримінальної відповідальності у зв’язку
закінченням строків давності. У цьому випадку суд бере до уваги лише тяжкість
вчиненого злочину, строк його вчинення та відсутність підстав для зупинення чи
перерви перебігу давності. Таке звільнення є обов’язковим.
Щодо закриття кримінального провадження у зв’язку із примиренням
підозрюваного, обвинуваченого з потерпілим, то в такому разі можна зазначити,
що роль потерпілого є провідною, оскільки саме факт примирення послугує
прокурору підставою для складення клопотання про звільнення особи від
кримінальної відповідальності.
Разом з тим, можна зробити висновок, що таке законодавче піднесення ролі
потерпілого,

його

думці

під

час

звільнення

особи

від

кримінальної

відповідальності, може означати те, що потерпілому як особі, чиї права та
інтереси було порушено, належить безумовне право визначати чи повинен її
кривдник (підозрюваний, обвинувачений) нести кримінальну відповідальність за
вчинений злочин, чи для його повної сатисфакції останній повинен понести таку
відповідальність - бути підданим покаранню, визначеному судом.
Спірним

залишається

питання

чи

вправі

суд

закрити

провадження,

звільнивши

підозрюваного/обвинуваченого

від

кримінальне
кримінальної

відповідальності у відсутності потерпілого, за наявності його згоди, даної на
досудовому розслідуванні.
На практиці випадки закриття кримінального провадження у відсутності
потерпілого є непоодинокими.
Вважаємо, що відсутність потерпілого в судовому засіданні за наявності його
письмової згоди на закриття кримінального провадження, не є перешкодою для
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закриття

кримінального

провадження

зі

звільненням

від

кримінальної

відповідальності.
Коли судом встановлюється необґрунтованість клопотання про звільнення
особи від кримінальної відповідальності, суд своєю ухвалою відмовляє в його
задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійснення кримінального
провадження в загальному порядку.
Якщо

таке

необґрунтоване

клопотання

надійшло

після

направлення

обвинувального акта до суду, то він продовжує судове провадження у загальному
порядку.
Відтак, слід дійти висновку, що об’єктом оцінки суду в підготовчому
судовому засіданні, за логікою законодавця, повинно бути саме клопотання
прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності та наявність
письмової згоди особи на звільнення від кримінальної відповідальності, а тому
закриття кримінального провадження у випадку надходження клопотання
прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності можливе лише
за результатами підготовчого провадження.
З приводу закриття кримінального провадження зі звільненням від
кримінальної відповідальності після надходження до суду обвинувального акту –
слід зазначити, що таке можливе у випадку заявлення клопотання про таке
закриття. Дане клопотання може бути подане однією із сторін провадження.
Якщо судом буде встановлено наявність підстави для звільнення особи від
кримінальної відповідальності, згоду обвинуваченого (підсудного) та потерпілого,
то

він

своєю ухвалою закриває кримінальне провадження

та звільняє

підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
Як у випадку надходження до суду клопотання прокурора про звільнення
особи від кримінальної відповідальності, так і надходження клопотання про
звільнення обвинуваченого, підозрюваного від кримінальної відповідальності вже
після надходження обвинувального акту до суду, суд повинен перевірити при
розгляді такого клопотання й наявність доказів, котрі підтверджують факт
вчинення особою кримінального правопорушення. Це відображено і в позиції
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Пленуму Верховного Суду України у абз. 5 п. 2 постанови від 23 грудня 2005 року
№12 «Про практику застосування судом України законодавства про звільнення
особи від кримінальної відповідальності», згідно яким при вирішенні питання про
звільнення особи від кримінальної відповідальності суддя під час «попереднього
розгляду справи» повинен переконатися, що діяння, в якому обвинувачується
особа, справді мало місце, що воно містить склад злочину і особа винна в його
вчиненні,

а

також

умови

та

підстави

її

звільнення

від

кримінальної

відповідальності передбачені у КК України. Хоча Верховний Суд України в цьому
випадку не взяв до уваги того, що суд може переконатися у тому, що особа винна
у вчиненні злочину лише на стадії судового розгляду після повної оцінки ним
доказів.
Так, суд повинен проаналізувати кожний окремий документ, що міститься в
матеріалах провадження, кожну обставину, що викладена у клопотанні прокурора
про звільнення від кримінальної відповідальності, перевірити достатність та
належність

даних,

провадження,

які

з′ясувати

підтверджують
можливість

наявність

ухвалення

підстави

іншого

для

рішення,

закриття
якщо

з

проаналізованих матеріалів суд встановить підстави для його прийняття.
У ч.3 ст.314 КПК України передбачено, що у підготовчому судовому
засіданні суд має право закрити провадження також й у випадку відмови
прокурора від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків,
передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.340 КПК, прокурор повинен відмовитися від
підтримання державного обвинувачення, якщо в результаті судового розгляду
дійде переконання, що пред'явлене особі обвинувачення не підтверджується. Дане
положення підтверджується також п.21.1. Наказу Генерального Прокурора
України «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні»
№4гн від 19.12.2012 року, згідно з яким, «у разі встановлення за результатами
судового

розгляду

підстав

для

відмови

від

підтримання

державного

обвинувачення…». У зв’язку з вищенаведеними міркуваннями необґрунтованою
видається позиція Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
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кримінальних справ, який вважає, що можна у підготовчому судовому засіданні
закривати кримінальне провадження у зв’язку з відмовою прокурора від
обвинувачення.
Прокурор направивши кримінальне провадження в суд з відповідним
процесуальним документом, тим самим сформувавши свою обвинувальну
позицію, не може вже через п’ять днів з моменту надходження його до суду
змінити свою обвинувальну позицію та відмовитись від підтримання державного
обвинувачення. Це пов’язано з тим, що для цього не може зараз існувати підстав,
оскільки досудове розслідування завершилось і слідчий чи прокурор не мають
права отримувати нові докази на підтвердження чи спростування винуватості
особи. Тобто, без дослідження доказів судом та сторонами в кримінальну
провадженні, прокурор не повинен мати права відмовитися від підтримання
обвинувачення в підготовчому провадженні.
Вважаємо, що закриття кримінального провадження судом у таких випадках є
передчасним. Факт відмови від підтримання державного обвинувачення у
підготовчому судовому засіданні є суперечливим у відношенні до обвинувального
акту, затвердженого прокурором перед направленням до суду.
Окрім цього, на нашу думку, суд в дотримання принципів кримінального
провадження повинен призначити провадження до судового розгляду, дослідити
усі обставини та докази по справі, тим самим перевіривши добровільність та
достовірність відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення.
Понад це, прокурор може відмовитись від підтримання державного
обвинувачення повністю або частково. Так, у випадку часткової відмови
прокурора від підтримання обвинувачення у підготовчому судовому засіданні –
суд закриває провадження в частині відмови, а в іншій – призначає провадження
до судового розгляду.
Ще однією підставою для закриття кримінального провадження за
результатами підготовчого провадження є досягнення податкового компромісу у
справах про кримінальні правопорушення, передбачені статтею 212 КК України,
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відповідно до підрозділу 9-2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу України.
Так, після надходження до суду обвинувального акту за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 КК України, суд у
загальному, визначеному законом порядку, призначає підготовче судове
засідання.
У випадку досягнення податкового компромісу одна із сторін (прокурор,
обвинувачений, захисник) можуть заявити в підготовчому судовому засіданні
клопотання про закриття кримінального провадження за цієї підстави.
На підтвердження факту досягнення податкового компромісу суд повинен
дослідити представлені: довідку, що підтверджує правомірність визначення сум
податкових зобов’язань в уточнюючому розрахунку або податкове повідомленнярішення, а також документ про сплату платником податків узгоджених
податкових зобов’язань. Адже, лише після сплати платником податків узгоджених
податкових зобов’язань, податковий компроміс вважається досягнутим.
На практиці суди зазвичай на підтвердження досягнення податкового
компромісу враховують рішення Державної податкової інспекції про погодження
застосування процедури податкового компромісу, рішення про відсутність
необхідності проведення

документальної позапланової

перевірки

суб’єкта

господарювання, а також платіжних доручень, банківські виписки, які власне й
слугують доказом сплати платником податків узгоджених податкових зобов’язань.
Вважаємо, що для закриття кримінального провадження за даної підстави
суду необхідно встановити чи мала місце подія кримінального правопорушення,
передбаченого ст.212 КК України, чи є в діянні особи, відносно якої надійшов
обвинувальний акт до суду, склад кримінального правопорушення, передбаченого
ст.212 КК України, а також, що такою особою було досягнуто податкового
компромісу у відповідності до підрозділу 9-2 розділу ХХ «Перехідні положення»
Податкового кодексу України.
Заслуговує на окрему увагу процедура розгляду судом матеріалів досудового
розслідування, направлених з обвинувальним актом та угодою сторін про
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примирення чи визнання винуватості. Відповідно до ч.2-3 ст.474 КПК, розгляд
угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання. Чинним КПК
регламентовано, що виконавши підготовчі дії на підготовчому судовому засіданні,
суд оголошує угоду та додані до неї додатки, заслуховує думку сторін угоди щодо
можливості її затвердження. Після виступу всіх учасників процесу суддя з’ясовує
в обвинуваченого, чи він розуміє обставини, перелічені у ч.4 ст.474 КПК (для
угоди про визнання винуватості) або зазначені у ч.5 ст.474 КПК (для угоди про
примирення). Також суд повинен переконатися, що укладення угоди сторонами є
добровільним, а також

перевірити

угоду на відповідність вимогам як

матеріального, так і процесуального закону. Позаяк, очевидним є той факт, що у
випадку виникнення підстав для закриття кримінального провадження на даній
стадії, суд

дещо

відступає

від

усталеної

законом процедури

розгляду

кримінального провадження на підставі угод, оскільки переходить безпосередньо
до встановлення таких підстав і закриття кримінального провадження.
Беручи до уваги все вищенаведене, зокрема, те, що на стадії підготовчого
провадження є неприпустимим вихід судом за межі своїх повноважень, а саме:
розгляду з точки зору доведеності вини обвинуваченого та достатності зібраних
для цього доказів, питання їхньої допустимості, а також вимоги законодавця щодо
змісту обвинувального акта, в якому не наводяться докази, на яких ґрунтується
обвинувачення, що створює реальні умови для змагальності процесу, який
проводитиме неупереджений суд, а також для реалізації сторонами провадження
всіх переваг принципу диспозитивності, то вважаємо, що закриття кримінального
провадження судом на стадії підготовчого провадження суперечитиме як
завданню кримінального судочинства, а саме: забезпечення правильного
застосування кримінального процесуального закону з тим, щоб кожний, хто
вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був
покараний; так і завданню підготовчого судового засідання, оскільки суд, який на
стадії підготовчого провадження обмежений встановленим процесуальним
порядком дій, позбавлений можливості з’ясувати на цій стадії подію і склад
злочину, здійснити так зване порівняння із попереднім обвинуваченням,

258

встановити їхню тотожність, то закриття кримінального провадження з такої
підстави можливе лише за наслідками судового розгляду справи, тобто після
встановлення

обставин

справи

та

підтвердження

таких

кримінального провадження, так й іншими доказами у справі.

як

матеріалами
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2. Закриття кримінального провадження судом за результатами судового
провадження
Судовий розгляд – головна і найважливіша стадія кримінального процесу. У
цій стадії суд розглядає та вирішує справу остаточно та по суті, шляхом
дослідження всіх необхідних доказів та їх джерел і виносить остаточне рішення по
даній справі.
Вирішення кримінальної справи остаточно та по суті означає, що суд: 1)
безпосередньо досліджує та оцінює всі докази; 2) остаточно з’ясовує всі суттєві
обставини справи (обставини предмета доказування); 3) постановляє вирок про
винуватість чи невинуватість підсудного з усіма наслідками, які випливають
звідси.
Здійснюючи правосуддя шляхом розгляду та вирішення вказаних питань, суд
тим самим виконує завдання кримінального судочинства в частині охорони прав
та законних інтересів осіб, які беруть у ньому участь, забезпечення правильного
застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до
відповідальності і жоден невинний не був покараний.
Саме в цій стадії є найбільше можливостей для всебічного, повного і
об’єктивного дослідження обставин справи. Це обумовлено тим, що в судовому
розгляді знаходять найбільш повне втілення принципи кримінального процесу, що
гарантують максимально можливу вірогідність як результатів дослідження, так і
охорону прав громадян при вирішенні кримінальних справ.
На підставі об’єктивно з'ясованих обставин, підтверджених доказами,
дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94
КПК України, суд, за загальним правилом, постановляє обвинувальний чи
виправдувальний вирок. Окрім цього, за результатами судового розгляду суд
може закрити кримінальне провадження.
Отже, кримінальне провадження на даній стадії закривається судом, якщо:
- набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за
діяння, вчинене особою;
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- помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є
необхідним для реабілітації померлого;
- існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або
постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому
самому обвинуваченню;
- потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник
відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного
обвинувачення;
- стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди
держави, яка видала особу;
- стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила дії, передбачені ст.212
КК України, досягнутий податковий компроміс відповідно до підрозділу 9-2
розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України;
- у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності;
- якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за
винятком випадків, передбачених цим Кодексом;
- щодо юридичної особи у разі встановлення відсутності підстав для
застосування до неї заходів кримінально-правового характеру та закриття
кримінального провадження щодо уповноваженої особи юридичної особи.
Кожна із наведених підстав має свої особливості. Вважаємо, що найкращим,
найбільш доцільним, результативним та таким, що відповідатиме вимогам закону і
принципам кримінального судочинства є закриття кримінального провадження,
незалежно з якої саме підстави, саме за результатами судового розгляду, адже
саме на цій стадії суд не обмежений у можливості дослідження доказів встановлення істини у справі, а тому може всебічно, повно й об’єктивно дослідити
всі обставини, оцінити і перевірити всі докази в сукупності. Саме на цій стадії
закриттю

кримінального

провадження

передуватиме

повне

вивчення

та

дослідження усіх матеріалів, доказів у справі, встановлення судом факту вчинення
діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа, що воно містить склад
кримінального правопорушення, яке інкримінується особі … тощо.
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Поряд з тим, за наявності підстави для закриття кримінального провадження,
суд також повинен зосередити увагу на тих чи інших обставин.
Так,

наприклад, враховуючи

те,

що

декриміналізація

діяння

не

є

реабілітуючою підставою, незважаючи на те, що сама караність діяння усувається
законом, особа винна у вчиненні такого діяння, не звільняється від відшкодування
шкоди

в

цивільно-правовому

порядку,

і

тому

закриття

кримінального

провадження з цієї підстави потребує таких же серйозних, повних та всебічних
досліджень, як і справі з обвинувальним актом, судовий розгляд такої справи
повинен відбуватись відповідно до чітко встановленої законом процедури.
Отже, у випадку встановлення судом під час судового розгляду провадження
декриміналізацію діяння, за вчинення якого обвинувальний акт відносно особи
перебуває на розгляді в суді, суд повинен встановити: чи мала місце подія
кримінального правопорушення, наявність в діянні обвинуваченого саме того
складу кримінального правопорушення, яке йому інкриміноване органами
досудового слідства, та безпосередньо встановити факт декриміналізації діяння, в
тому числі й перевірити чи набув чинності закон на підставі якого, караність
діяння було усунено.
У чинному КПК України чітко встановлено, що передбачивши можливість
закриття кримінального провадження у разі виявлення вироку чи ухвали суду про
закриття провадження суду достатньо встановити наявність однієї із підстав:
наявність вироку чи ухвали суду про закриття кримінального провадження, які
набрали законної сили, стосовно конкретної особи по тому ж обвинуваченню.
На перший погляд видається, що для закриття кримінального провадження
суду необхідно лише встановити наявність одного із наведених документів та
набрання таким законної сили.
Однак, вважаємо, що цього не достатньо. Перш за все, на нашу думку, суд
повинен встановити подію і склад кримінального правопорушення, яке
інкримінується особі, провадження щодо якої розглядається. А вже потім
дослідити процесуальний документ, стосовно конкретної особи по тому ж
обвинуваченню, набрання таким чинності, дослідити і його зміст.
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Зокрема, суд з′ясовує ким та коли прийнятий процесуальний документ,
наявність в матеріалах його оригіналу чи копії, подібність предмета та об’єкта
посягання, чи стосується цей документ того ж обвинувачення та тих
обвинувачених, стосовно яких проводиться судовий розгляд. Оцінка таких
процесуальних рішень вимагає встановлення того, чи вирок або ухвала
стосуються особи обвинуваченого (порівняти прізвища, ім’я, по-батькові, дату
народження, місце проживання, паспортні дані), вивчити зміст ухвали чи вироку
суду, для підтвердження того, що вони постановлені чи ухвалені щодо того ж
обвинувачення. Окрім цього, суд повинен проаналізувати процесуальний
документ для з’ясування його чинності, чи не було його скасовано в апеляційній
чи касаційній інстанціях. Відтак, ніхто, в тому числі і суддя, не може піддати
вирок, який набрав законної сили, сумніву і змінювати його сутність, робити будьякі спроби похитнути силу акту правосуддя, його авторитет і правові наслідки.
Очевидно,

належним

підтвердженням

існування

підстави

для

закриття

кримінального провадження, вказаної в п.6 ч.1 ст.284 КПК України буде лише
оригінал відповідного процесуального документу в матеріалах провадження.
Таким чином суд здійснить так зване порівняння із обвинуваченням,
встановить їхню тотожність.
На практиці трапляються також випадки, коли під час розгляду справи в суді,
судом буде виявлено, що діяння, які досліджуються є аналогічними з тими, за які
стосовно особи вже постановлено вирок чи закрито кримінальне провадження.
В даному випадку мова йде про продовжуваний злочин, який вчинений до
винесення вироку. Оскільки такі злочинні діяння складають єдиний склад
злочину,

то

вони

повністю

охоплюються

обвинуваченням

по

першому

провадженню, а відтак таке провадження підлягає закриттю.
Аналогічно вирішується питання у випадку, якщо нововиявлені діяння є
частиною тих, щодо яких постановлений вирок. Наприклад, після набрання
законної сили вироком, яким особа визнана винною у бандитизмі, вносяться
відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу деяких окремих
дій,

які

охоплюються

бандитизмом.

У

даному

випадку

кримінальна
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відповідальність настає не за окремі епізоди бандитизму, а за злочинне діяння в
цілому.
Провадження підлягає закриттю також у випадках, коли мова йде про
притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вже засуджена чи
виправдана судом за ті ж самі дії, але з іншою правовою оцінкою, за іншою
кваліфікацією. Наприклад, особа виправдана по справі, порушеній за скаргою
потерпілого про нанесення побоїв, однак пізніше за цими ж діяннями їй було
оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками
хуліганства. В подібних випадках незалежно від правової кваліфікації вчиненого,
немає

нового

обвинувачення,

оскільки

фактичну

фабулу

обвинувачення

складають одні і ті ж діяння.
Не слід забувати й про деякі особливості виправдувальних вироків. Так, якщо
такий вирок винесений у зв’язку з відсутністю складу злочину або не
встановленням події злочину, то він виключає провадження по цій справі як щодо
виправданого, так і щодо інших осіб. Якщо ж виправдувальний вирок винесений у
зв’язку з недоведеністю участі підсудного у скоєнні злочину, то він діє лише по
відношенню до виправданого за цією підставою, але не розповсюджується на
інших осіб.
Водночас, закриваючи провадження за даної підстави суд повинен безсильно
враховувати, що можливість закриття кримінального провадження у разі
виявлення вироку чи ухвали суду про закриття кримінального провадження, які
набрали законної сили, стосовно конкретної особи по тому ж обвинуваченню,
законодавець кореспондує таку підставу із принципом заборони двічі притягувати
до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення (non bis in
idem).
Дія даного принципу спрямована не лише для захисту особи від подвійного
обвинувачення та покарання за кримінальне правопорушення, за яким вона вже
була виправдана або засуджена на підставі вироку суду, що набрав законної сили,
але й на виключення протиріч між процесуальними рішеннями та задля економії
сил і засобів у діяльності суду.

264

Дана засада кримінального судочинства є закріплена в Конституції України, а
також і в міжнародно-правових актах.
З аналізу міжнародно-правових норм, які закріплюють даний принцип
вбачається, що цей принцип має свої особливості та обмеження:
1) для застосування цього принципу не вимагається, щоб вирок був
виконаний або виконувався – достатнім є набрання законної сили остаточного
обвинувального чи виправдувального вироку суду;
2) принцип non bis in idem не буде порушуватися у випадку перегляду справи
вищестоящим судом або якщо вищестоящий суд скасовує вирок і приймає
рішення про проведення нового судового розгляду;
3) вказана норма не забороняє притягнення особи до кримінальної
відповідальності за ті ж факти, за якими вона була засуджена чи виправдана, якщо
вони вказуватимуть на наявність ознак іншого злочину. Забороняється тільки
притягнення особи до кримінальної відповідальності знову до того ж суду чи до
іншого суду за той же злочин;
4) ст.14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права не
забороняє притягнення особи до кримінальної відповідальності (її засудження та
покарання), якщо така особа уже була засуджена чи виправдана в порядку
адміністративного

процесу,

чи

була

притягнена

до

дисциплінарної

відповідальності (чи до інших видів відповідальності). Таким чином, цей принцип
застосовується,

якщо

особа була

засуджена

чи

виправдана

у порядку

кримінального судочинства;
5) принцип non bis in idem не буде застосовуватися у випадку відновлення
судового розгляду з огляду на виняткові обставини, такі, як виявлення доказів,
яких не було чи про які не було відомо на момент винесення виправдувального
вироку суду;
6) зазначений принцип застосовується тільки щодо притягнення до
відповідальності у межах однієї держави і не буде порушуватися в тому випадку,
якщо за одне і те ж діяння особа притягається до відповідальності спочатку
однією, а потім іншою державою.
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У правових позиціях Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ)
принцип «non bis in idem» становить сукупність матеріально-правових та
процесуально-правових положень.
Матеріально-правова складова правила «non bis in idem» розглядає: 1) що
розуміють під правопорушенням, за яке неможливо притягти особу двічі до
юридичної відповідальності за одне і те саме правопорушення, а також, 2) що саме
розуміють під подвійним покаранням.
ЄСПЛ зазначає, що між матеріально-правовими та процесуально-правовими
компонентами є тісний зв’язок, який характеризує, що одночасне кримінальне
переслідування особи, навіть в окремих процесах, за одні і ті ж факти не
оцінюються Судом як порушення.
Яскравим прикладом є справа Garaudy v. France. Заявник, французький
письменник, у певних фрагментах своєї роботи «Основні міфи ізраїльської
політики» заперечує злочини проти людяності, підбурює до расової чи релігійної
ненависті чи насильства, наводить неправильні твердження. Щодо кожного
фрагменту книжки, які містили відповідні твердження, були порушені окремі
кримінальні справи, які розглядалися в окремих провадженнях, але одними і тими
ж суддями, в один і той же час. Всі справи завершилися в один день
обвинувальними вироками. Суд не побачив у цій справі порушення принципу
«non bis in idem», оскільки розглядав окремі правопорушення. ЄСПЛ вбачає таку
аргументацію непереконливою. Єдиною причиною відсутності у цій справі
порушення ст. 4 Протоколу №7 Конвенції є те, що на момент винесення кожного з
обвинувальних вироків не було, тобто не було ще остаточного рішення по справі.
Водночас, у рішенні Franz Fischer v. Austria ЄСПЛ встановив, що головна
мета ст. 4 Протоколу № 7 полягає в забороні повторного кримінального процесу,
який вже був завершений прийняттям остаточного рішення.
Проте, у рішенні по справі Радчиков против РФ ЄСПЛ зазначає, що не
розглядається як порушення ст. 4 Протоколу №7 повторний розгляд справи згідно
із законом та кримінальними процесуальними нормами відповідної держави в
тому випадку, якщо є відомості про нові або нововиявлені обставини та якщо в

266

ході попереднього розгляду були допущені істотні порушення, що вплинули на
результат розгляду справи.
У практиці ЄСПЛ розглядалися питання можливості одночасної кваліфікації
одного діяння як: злочину та адміністративного правопорушенння; злочину та
фінансового правопорушення; злочину та конституційного правопорушення;
злочину та дисциплінарного проступку, злочину та цивільно-правового делікту.
Так, у рішенні справи Gradinger v. Austria ЄСПЛ сформулював критерії
оцінки двох правопорушень як тотожних. Тотожність стосується не лише назви
правопорушень за законом, але, що головніше, змісту та мети правопорушень.
Виходячи з цього, ЄСПЛ визнав таким, що порушує ст. 4 Протоколу №7,
стягнення із заявника адміністративного штрафу за керування транспортом у стані
сп’яніння, оскільки раніше він вже був засуджений за це саме діяння як за
кримінальний злочин (ЄСПЛ розцінив ці адміністративне правопорушення і
злочин як одне і те саме діяння).
Ще одним прикладом є рішення у справі Oliveira v. Switzerland. Пані
Олівейра, керуючи автомобілем неправильно розрахувала швидкість з огляду на
погодні умови внаслідок чого її автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де
зіштовхнувся з іншим автомобілем, водій якого в результаті зіткнення отримав
серйозні тілесні ушкодження. Спочатку її визнали винною в адміністративному
правопорушенні, згодом – в кримінальному. Цюріхський окружний суд
(Bezirksgericht) у рішенні зазначає, що принцип «non bis in idem» притягнення до
адміністративної

відповідальності

виключає

можливість

подальшого

кримінального переслідування особи, проте, оскільки ретельне розслідування
показало, що ті самі факти становлять більш серйозне, кримінально-каране
порушення, то перше рішення і покарання, повинні бути скасовані. Розмір штрафу
у другому процесі був зменшений, з урахуванням вже сплаченої суми стягнення
на підставі першого рішення. ЄСПЛ за цією справою дійшов висновку, що це
типовий приклад, коли одне діяння становить два окремих правопорушення. У
таких випадках, на думку ЄСПЛ, як правило, більше покарання поглинає менше.
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У справі Ponsetti and Chesnel v. France Суд визнав, що навмисне неподана
декларація про доходи, як фінансове правопорушення та кримінально-каране
ухилення від сплати податків, не суперечить принципу «non bis in idem»,
роз’яснивши, що це різні правопорушення. Так на підставі ст. 1728 «Загального
Податкового кодексу» (General Tax Code) на заявника були накладені фінансові
санкції у вигляді збільшення належних до сплати сум податків за рахунок штрафу
та пені. ЄСПЛ неодноразово наголошував, що той факт, що одне діяння становить
два правопорушення, не суперечить ст. 4 Протоколу № 7 Конвенції, тобто поняття
ідеальної

сукупності

порушень

кримінально-правового

характеру

цілком

узгоджується з принципом «non bis in idem». По суті, ЄСПЛ проводить
розмежування складів злочинів, а в деяких випадках і відмежування від інших
видів правопорушень.
У справі «Іванов проти України» заявник скаржився на те, що його було
визнано винним в адміністративному порушенні, а потім висунуто кримінальне
обвинувачення в цьому ж злочині. Проте, суд зазначив, що як це випливає з
матеріалів справи, навіть якщо адміністративні і кримінальні провадження
відносяться до дій заявника одного й того ж дня, вони стосуються різних подій, то
відповідно стаття 4 Протоколу №7 до Конвенції не була порушена.
Водночас, сам Європейський Суд з прав людини зазначає, що практика
застосування ним ст.4 протоколу №7 Конвенції є непослідовною та в деяких
випадках, навіть, суперечливою.
Також у практиці ЄСПЛ дія принципу «non bis in idem» поширюються лише
на кримінально-правову сферу, але межі якої Суд розуміє значно ширше, ніж
національні юрисдикції держав-членів Ради Європи. ЄСПЛ відносить до
кримінально-правових й окремі види адміністративних правопорушень.
Ще однією підставою для закриття кримінального провадження є смерть
підозрюваного, обвинуваченого, окрім випадків, якщо провадження є необхідним
для реабілітації померлого.
Виходячи із того, що одним із завдань кримінального провадження є
забезпечення швидкого, повного й неупередженого розслідування та судового
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розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був
притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, то смерть особи позбавляє
сенсу подальше провадження щодо можливо вчиненого нею кримінального
правопорушення.
Беручи до уваги той факт, що померла особа не може бути суб’єктом
кримінального правопорушення, смерть особи, яка підозрюється, обвинувачується
в учиненні кримінального правопорушення, виключає постановку питання про її
кримінальну відповідальність, суд встановивши на стадії судового розгляду що
обвинуваченого (підсудного) немає в живих, зобов’язаний закрити кримінальне
провадження,

окрім

випадку,

реабілітації

померлого

–

доведення

його

невинуватості у вчиненні інкримінованого йому злочинного діяння, з подальшим
відновлення його «доброго імені», не даючи оцінку дій померлої особи, які йому
інкримінуються

згідно

обвинувального

акту,

адже

до

постановлення

обвинувального вироку, тобто до доведення в ході судового розгляду винуватості
особи у вчиненні кримінального правопорушення.
У рішенні Європейського Суду з прав людини у справі «Grabchuk v. Ukraine»
від 21.09.2006 Суд наголосив, що оголошення підозр стосовно невинуватості
обвинуваченого є припустимими доти, доки в результаті закінчення кримінальних
проваджень не було ухвалено рішення по суті справи. У цій справі рішення про
закриття кримінальної справи проти заявниці були сформульовані у термінах, які
не залишають сумніву щодо погляду на те, що заявниця вчинила злочин. Зокрема,
у рішенні від 04.12.2000 слідчий використав слова: «в діях (заявниці) є склад
злочину» та «моменту, коли (заявниця) вчинила злочин», а ВолодимирВолинський суд зазначив, що в діяннях заявниці «вбачаються ознаки злочину,
передбаченого

ст.167

Кримінального

кодексу

України».

Провадження

у

Володимир-Волинському суді, результатом якого стало рішення від 26.04.2001, не
було кримінальним за суттю, йому не вистачало низки ключових елементів, які
зазвичай характеризують судове кримінальне провадження. За цих обставин Суд
вважає, що мотиви, використані слідчим та Володимир-Волинським судом,
становлять порушення презумпції невинуватості.
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На практиці, суди не рідко дають оцінку дій підсудного, встановлюючи
вірність кваліфікації таких органами досудового слідства. Однак, вважаємо, що
такими висновками суд утотожнює померлого обвинуваченого з винуватим, що
суперечить принципу презумпції невинуватості.
Видається, що законодавцем чітко не регламентовано діяльності суду у тому
разі коли, на підставі заявленого клопотання з метою реабілітації померлого, суд
продовжить розгляд справи та призначить судовий розгляд на підставі
обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного
або виховного характеру, проте не знайде підстав для реабілітації померлого,
оскільки постановляючи ухвалу про закриття кримінального провадження, а не
виправдувальний вирок, суд повинен обґрунтувати своє рішення, встановивши
подію, склад злочину та факт його вчинення саме цією особою.
Отже, отримавши інформацію про смерть підсудного (обвинуваченого) суд
повинен лише встановити факт його смерті, на підтвердження чого дослідити
оригінал або належно завірену копію свідоцтва про смерть або актового запису
(витяг з такого) чи рішення суду про визнання особи померлою, яке набрало
законної сили. Такі документи, на нашу думку, є єдиними документами на
підтвердження смерті особи. А також, суд повинен з’ясувати необхідність
проводження судового розгляду з необхідності реабілітації померлого. Як нами
було вказано у попередніх розділах, вважаємо, що із клопотанням про
продовження судового розгляду з метою реабілітації підсудного можуть
звернутися близькі родичі підсудного та/або адвокат (захисник) останнього.
На практиці суди не завжди з’ясовують чи є необхідність для реабілітації
померлого. Так, наприклад, Залізничний районний суд м.Львова і Жовківський
районний суд Львівської області, закриваючи кримінальне провадження у зв’язку
зі смертю обвинуваченого, з’ясовували думку прокурора, досліджували матеріали
кримінального провадження та заявлене клопотання, однак не встановили
необхідності реабілітації померлого.
У практичній діяльності не поодинокі випадки, коли злочин скоюється
декількома особами, одна з яких після цього помирає. У такому випадку, беручи
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до

уваги

принцип

індивідуалізації

відповідальності,

провадження

щодо

співучасників повинно продовжуватися, а рішення про його закриття слід
приймати лише стосовно померлого.
Наступною підставою є набрання чинності законом, яким скасована
кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.
У КК час від часу одні діяння декриміналізуються, а інші навпаки –
криміналізуються. Це явище нормальне, і воно продовжуватиметься доти, поки
існує кримінальне право.
Як було нами зазначено у попередніх розділах закриття кримінального
провадження за даної підстави може бути як за клопотанням однієї із сторін, так і
з ініціативи самого суду.
Ще однією підставою закриття кримінального провадження є відмова
потерпілого, а у випадках, передбачених КПК України, його представника від
обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.
Конституція України гарантує право громадян на судовий захист від
протиправних посягань на честь і гідність, життя і здоров’я, особисту свободу та
майно. Це означає, що особа, яка постраждала від злочину, має право на захист
своїх прав та законних інтересів як під час досудового, так і під час судового
провадження.
Новий КПК 2012 р. дещо змінив процесуальний статус потерпілого у
кримінальному проваджені. Якщо раніше потерпілий належав у будь-якому
випадку до сторони обвинувачення і користувався в судовому розгляді правами
сторони обвинувачення, то за новим КПК України потерпілий перебуває
осторонь, це окремий учасник кримінального провадження, який стає стороною
обвинувачення лише в окремих випадках, передбачених КПК України (у разі
зміни прокурором обвинувачення на менш тяжке або відмови прокурора від
підтримання обвинувачення).
На відміну від старого, новий КПК України вимагає волевиявлення особи для
набуття статусу потерпілого, оскільки права та обов’язки потерпілого виникають в
особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального
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правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. У разі
відсутності такого волевиявлення слідчий, прокурор, суд має право визнати особу
потерпілою лише за її письмовою згодою (ст. 55 КПК України).
Потерпілою може бути визнано як фізичну особу – за умови завдання їй
моральної, фізичної або майнової шкоди, так і юридичну особу – за умови
завдання їй майнової шкоди. При цьому немає жодної різниці у статусі між
потерпілими, яким нанесено моральну, фізичну чи майнову шкоду.
КПК України не передбачено, що юридичну особу може бути визнано
потерпілою при завданні їй моральної шкоди.
У КПК закріплено можливості визнання потерпілими близьких родичів і
членів сім’ї постраждалої особи, якщо внаслідок кримінального правопорушення
настала смерть цієї особи або особа перебуває у стані, який унеможливлює
подання нею відповідної заяви. До кола цих осіб новий КПК України відносить
досить широке коло осіб: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син,
дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба,
внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи
піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які
спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та
обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у
шлюбі (п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України). Потерпілим визнається одна особа з числа
близьких родичів чи членів сім’ї, яка подала заяву про залучення її до
провадження як потерпілого, а за відповідним клопотанням – потерпілими може
бути визнано кілька осіб.
Особливістю приватного обвинувачення є те, що дане кримінальне
провадження повністю залежить від волі потерпілого: таке розпочинається за
заявою останнього і за його волевиявленням – клопотанням про відмову від
обвинувачення повинно бути закрито судом.
Так, у випадку заявлення потерпілим, а у випадках передбачених КПК
України, його представником клопотання про відмову від обвинувачення у
кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення суд зобов’язаний
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закрити кримінальне провадження. Разом з тим, суд повинен пересвідчитись в
тому, що дане провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення, а
також встановити чи є така відмова добровільною, адже неправомірний вплив на
нього з боку слідчого, прокурора, а також з боку винного чи інших осіб
(наприклад, залякування потерпілого чи його близьких родичів, погрози та інше) є
неприпустимим.
Закриваючи провадження за даною підставою, суду важливо пам’ятати про
баланс між двома цінностями — правами людини і ступенем контролю над
злочинністю. Порушення балансу на користь прав людини породжує анархію і
безвідповідальність.
У відповідності до ч.6 ст.340 КПК повторне неприбуття в судове засідання
потерпілого, який був викликаний у встановленому цим Кодексом порядку
(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом у інший спосіб), без поважних причин або без
повідомлення про причини неприбуття після настання обставин, передбачених у
частинах 2 і 3 цієї статті, прирівнюється до його відмови від обвинувачення і має
наслідком закриття кримінального провадження за відповідним обвинуваченням.
Водночас

для

прийняття

зазначеного

рішення

необхідні:

наявність

підтвердження отримання потерпілим повістки про виклик до суду; ознайомлення
його зі змістом повістки в інший спосіб; неявка на виклик без поважних причин;
неповідомлення про причини неприбуття.
Відсутність у потерпілого бажання брати участь у судочинстві повинна
розглядатися як відсутність правових претензій до обвинуваченого, що є
підставою для закриття кримінального провадження.
Окрім цього, у разі відмови прокурора від підтримання державного
обвинувачення

в

суді

головуючий

роз'яснює

потерпілому

його

право

підтримувати обвинувачення в суді. Якщо потерпілий висловив згоду на
підтримання обвинувачення в суді, головуючий надає йому час, необхідний для
підготовки до судового розгляду. Потерпілий, який погодився підтримувати
обвинувачення в суді, користується всіма правами сторони обвинувачення під час
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судового розгляду. У цьому випадку кримінальне провадження за відповідним
обвинуваченням набуває статусу приватного і здійснюється за процедурою
приватного обвинувачення.
Ще однією підставою закриття кримінального провадження є неотримання
згоди держави, яка видала особу. Як було зазначено нами у попередніх розділах,
ця підстава для закриття кримінального провадження є результатом імплементації
у національне законодавство одного з міжнародних принципів екстрадиційного
процесу - принципу імунітету виданої особи (за Європейською конвенцією про
видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р. - правило ad hoc). Відповідно до
вказаного принципу видана особа не може переслідуватися ні за яке
правопорушення, вчинене до її видачі, крім правопорушення, за яке вона була
видана (ст. 14 Європейської конвенції про видачу правопорушників, ст. 66
Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та
кримінальних справах від 22.01.1993 (Мінська конвенція)).
Використання законодавцем доконаного способу дієслова «видати» вказує на
те, що підстава для закриття кримінального провадження стосується лише
випадків, коли вже відбулась фактична видача (особа вже перебуває на території
України), але при цьому держава, яка видала особу, не надала згоди на
притягнення її до відповідальності за всі вчинені правопорушення. Ця ситуації
може мати місце у таких випадках: 1) Україна запитує видачу особи, якій
інкримінується декілька правопорушень (епізодів), а запитувана держава
погоджується видати особу лише за частину цих правопорушень (епізодів); 2)
після того як особу було видано за одне правопорушення, Україна просить
державу, яка видала особу, надати згоду на кримінальне переслідування
зазначеної особи Україною й за інші правопорушення, але такої згоди не отримує.
Для закриття кримінального провадження в судовому засіданні суд повинен
дослідити запит щодо видачі особи рішенню компетентного органу іноземної
держави про видачу особи в Україну на предмет його відповідності вимогам
законодавства, та відсутність згоди на видачу особи.
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Слід зазначити, що повна відмова у видачі особи в контексті п.8 ч.1 ст.284
КПК не може розглядатися як підстава для закриття кримінального провадження.
Новими для чинного законодавства є підстави закриття кримінального
провадження стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила дії, передбачені
ст.212 КК України, досягнутий податковий компроміс відповідно до підрозділу 92 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, а також у
випадку, коли досягнуто податковий компроміс у справах про кримінальні
правопорушення, передбачені ст.212 КК України, відповідно до підрозділу 9-2
розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.
З даної норми вбачається, що для закриття кримінального провадження суду
необхідно встановити чи мала місце подія кримінального правопорушення,
передбаченого ст.212 КК України, чи є в діянні особи, відносно якої здійснюється
кримінальне провадження склад кримінального правопорушення, передбаченого
ст.212 КК України, а також що такою особою було досягнуто податкового
компромісу у відповідності до підрозділу 9-2 розділу ХХ «Перехідні положення»
Податкового кодексу України.
Для підтвердження факту досягнення податкового компромісу суд повинен
дослідити представлені: довідку, що підтверджує правомірність визначення сум
податкових зобов’язань в уточнюючому розрахунку або податкове повідомленнярішення, а також документ про сплату платником податків узгоджених
податкових зобов’язань. Адже, лише після сплати платником податків узгоджених
податкових зобов’язань, податковий компроміс вважається досягнутим.
Окрім цього, вважаємо за необхідне наголосити на тому, що досягнення
податкового компромісу не є підставами для звільнення від кримінальної
відповідальності, а є самостійною підставою для закриття кримінального
провадження судом. У частині 5 статті 212 КК України законодавцем
декриміналізовано діяння, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, у
випадку досягнення платником податків податкового компромісу відповідно до
підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.
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Поряд з тим, Солом’янським районним судом м.Києва від 06.03.2015 року
ототожнено

дані

поняття,

а

саме:

кримінальне

провадження

відносно

обвинуваченого, яким було досягнуто податкового компромісу, закрито на
підставі п.3 ч.2 ст.284 КПК України зі звільненням останнього від кримінальної
відповідальності за ч.1 ст.212 КК України на підставі ч.5 ст.212 КК України.
Звільнення від кримінальної відповідальності як самостійна підстава для
закриття кримінального провадження теж з’явилась у вітчизняному законодавстві
із прийняттям нового КПК України.
Чинним КПК України регламентовано, що особи звільняються

від

кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про
кримінальну відповідальність. КК України передбачає випадки звільнення від
кримінальної відповідальності як у Загальній, так і в Особливій частині. У
Загальній частині КК України передбачено загальні види звільнення від
кримінальної відповідальності, оскільки вони мають загальне значення для певних
видів злочинів та злочинців. До них, зокрема, належать: звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям; у зв’язку з
примиренням винного з потерпілим; у зв’язку з передачею особи на поруки; у
зв’язку із зміною обстановки; у зв’язку із закінченням строків давності. Особлива
частина КК України передбачає спеціальні вид звільнення особи від кримінальної
відповідальності, які застосовуються стосовно певних злочинів за наявності
відповідних підстав (ч.5 ст.110-2, ч.2 ст.111, ч.2 ст.114, ч.3 ст.175, ч.4 ст.212, ч.4
ст.212-1, ч.2 ст.255, ч.2 ст.258-3, ч.4 ст.258-5, ч.6 ст.260, ч.3 ст.263, ч.4 ст.289, ч.4
ст.307, ч.4 ст.309, ч.4 ст.311, ч.5 ст.321, ч.4 ст.321-1, ч.5 ст.354, ч.5 ст.368-3, ч.5
ст.368-4, ч.5 ст.369, ч.4 ст.401 КК України).
У випадку встановлення судом під час судового розгляду підстави для
звільнення особи від кримінальної відповідальності, суд повинен повідомити про
наявність такої підсудному, роз’яснити наслідки такого звільнення, з’ясувати його
згоду на таке звільнення, а також роз’яснити його право заперечувати проти
закриття кримінального провадження з такої підстави.

276

Окрім цього, законодавець зобов’язує суд встановити чи надає потерпілий
згоду на звільнення підсудного, хоча вважаємо, що думка останнього не може
бути вирішальною для суду.
Позаяк, вважаємо, що закриття кримінального провадження у зв’язку із
звільненням особи від кримінальної відповідальності може мати місце лише після
встановлення судом факту вчинення діяння, у вчиненні якого обвинувачується
особа, що воно містить склад кримінального правопорушення.
Неабияке значення на долю кримінального провадження відіграє ставлення
прокурора щодо підтримання державного обвинувачення. Адже, відмова
прокурора від підтримання державного обвинувачення є самостійною підставою
для закриття кримінального провадження у суді.
Обвинувачення та факт вiдмови потерпiлого вiд продовження розгляду.
Мотиви відмови прокурора вiд обвинувачення, як i мотиви вiдмови потерпiлого
вiд продовження розгляду провадження правового значення у таких випадках не
мають.
Разом з тим, вiдмова прокурора вiд пiдтримання державного обвинувачення
можлива й необхiдна при виникненнi у нього твердої впевненостi i переконаностi
в тому, що пiдсудний не винен. Тобто, відмова прокурора повинна настати, коли в
результатi судового розгляду він прийде до переконання, що данi судового
слiдства не пiдтверджують пред’явленого пiдсудному обвинувачення. Впевненiсть
у тому, що обвинувачення не пiдтвердилось, – це i є вiдсутнiсть переконання у
винностi. Нiяких iнших вимог для вiдмови вiд пiдтримання державного
обвинувачення законодавством не передбачено; зокрема, не зазначено, чим має
бути замiнено в свiдомостi прокурора втрачене переконання у винностi. Цiлком
iмовiрно, що в результатi судового розгляду прокурор iз позиції переконання у
винностi перейде на позицiю переконання у невинностi, оскiльки данi судового
слiдства неспростовно свiдчать про непричетність пiдсудного до вчинення
злочину. Але щоб вiдмова вiд пiдтримання державного обвинувачення була
законною та обґрунтованою, достатньо втратити переконання у винності, оскільки
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будь-який сумнів тлумачиться на користь підсудного. У такому випадку відмова
від підтримання державного обвинувачення є не правом, а обов'язком прокурора.
Статтею 22 КПК України регламентовано, що прокурор у судовому засіданні
зобов’язаний вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного й
об’єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що
викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого чи пом’якшують його
відповідальність.
У

відповідності

з

принципом

змагальності

сторін

суд,

зберігаючи

об’єктивність і неупередженість, повинен створити необхідні умови для
виконання сторонами їх процесуальних обов’язків і реалізації наданих їм прав.
Таким чином, суд зобов’язаний забезпечити виконання у судовому засіданні
кожної передбаченої законом процесуальної дії і сприяти тому, щоб сторони
найповніше дослідили обставини справи.
Статтею 340 КПК України визначено, що якщо в результаті судового
розгляду прокурор дійде переконання, що пред’явлене особі обвинувачення не
підтверджується,

він

повинен

відмовитися

від

підтримання

державного

обвинувачення.
Законодавцем

регламентовано,

що

прокурор

вправі

відмовитись

від

підтримання державного обвинувачення на будь-якій стадії судового розгляду, аж
до виходу суду до нарадчої кімнати.
Процесуальним документом, який подає прокурор для вираження своєї
відмови від підтримання державного обвинувачення, є постанова, погоджена у
встановленому законом порядку. У цій постанові прокурор викладає мотиви
прийнятого рішення, а саме: посилання на відсутність події або складу
кримінального правопорушення в діянні особи або нездобуття достатніх доказів
для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливості їх отримання.
Вимоги до такої постанови прокурора на законодавчому рівні не закріплено.
Однак, вважаємо, що визначення законодавцем обов’язкових елементів і ознак, які
повинна містити така постанова є доцільним, та зумовить більш обґрунтований та
відповідальний підхід до її складання прокурором. Зокрема, прокурор у своїй
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постанові повинен обов’язково вказати короткий виклад обставин справи, мотиви
та підстави своєї відмови від підтримання державного обвинувачення, аналіз та
оцінка доказів, що підтверджують невинуватість особи.
Копія постанови про відмову від підтримання державного обвинувачення
надається обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та
законним представникам для ознайомлення.
Водночас, вважаємо, що суд, отримавши відмову прокурора від підтримання
обвинувачення, повинен перевірити мотиви відмови прокурора від підтримання
державного обвинувачення та дати належну оцінку такій його позиції.
На практиці нерідко виникають проблемні питання дотримання прав
потерпілого у випадку застосування інституту відмови прокурора від підтримання
державного обвинувачення.
У разі відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді
головуючий роз’яснює потерпілому його право підтримувати обвинувачення в
суді в пред’явленому на досудовому слідстві обсязі як особисто, так і через
представника, вимагаючи продовження судового розгляду в загальному порядку
(п.19 ч.1 ст.3, п.4 ч.3 ст.56, ч.2 ст.340 КПК України), а також наслідки його
відмови від обвинувачення, про що робиться відповідний запис у журналі
судового засідання. Якщо така відмова здійснюється потерпілим або його
представником до видалення суду до нарадчої кімнати для ухвалення рішення,
вона є для суду обов’язковою. Останній у таких випадках зобов’язаний закрити
кримінальне провадження.
Якщо, будучи процесуально самостійним і незалежним від позиції прокурора,
потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді, то головуючий
надає йому час, необхідний для підготовки до судового розгляду. У цьому
випадку кримінальне провадження за відповідним обвинуваченням набуває
статусу приватного та здійснюється за процедурою приватного обвинувачення (ч.
ч. 3, 5 ст. 340 КПКУ). Отже, за відмови прокурора від підтримання державного
обвинувачення позиція потерпілого або його представника превалює над
постановою прокурора про відмову від державного обвинувачення. У такому разі
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потерпілий як обвинувач стає повноправним і владним, адже саме йому надається
реальна

можливість

визначати

кримінального

провадження.

обвинувачення

в

суді

необхідність

Потерпілий,

внаслідок

відмови

який
від

подальшого

здійснення

погодився

підтримувати

підтримання

державного

обвинувачення прокурором, користується всіма правами сторони обвинувачення
під час судового розгляду (ч.4 ст.340 КПК), зокрема, правом розпоряджатися
предметом обвинувачення, використовуючи для цього передбачені в законі
засоби. Він є основним суб’єктом функції обвинувачення, а відтак – і суб’єктом
обов’язку доказування, виникнення й виконання якого в цьому випадку залежить
виключно від його добровільного волевиявлення. Оскільки процесуальна
діяльність

потерпілого

полягає

у

фактичному

доведенні

перед

судом

сформульованого в обвинувальному акті обвинувачення (твердження про
вчинення

певною

особою

діяння,

передбаченого

законом

України

про

кримінальну відповідальність (п.13 ч.1 ст.3 КПК України)), то, висловлюючи свою
думку щодо тих питань, які потребують вирішення під час судового розгляду, він
не лише повинен бути переконаним у правильності власної правової позиції, яку
він відстоює, а й має переконати в цьому суд. Зловживаючи своїм правом на
продовження підтримання державного обвинувачення, потерпілий може таким
чином затягувати судовий розгляд, а на стадії судових дебатів відмовитись від
підтримання обвинувачення. Одним із її основоположних елементів повинна стати
кримінальна відповідальність потерпілого за зловживання своїм правом на
підтримання обвинувачення. При цьому в кримінальному процесуальному законі
мають бути визначені підстави та дієвий механізм притягнення потерпілого до
цього виду відповідальності.
Оскільки висловлена в судовому засіданні позиція потерпілого або його
представника про готовність підтримувати обвинувачення забезпечує збереження
обвинувальним актом юридичної сили, а постанова прокурора про відмову від
підтримання державного обвинувачення набирає правового значення лише за
підтримки її потерпілим або його представником, суди, відповідно до вимог п.12
Постанови Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 р. №13 «Про
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практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих
від злочинів», зобов’язані вживати всіх можливих заходів щодо забезпечення
безпосередньої участі потерпілого під час проведення судового розгляду. У тому
разі, коли щодо потерпілого здійснюються заходи безпеки й він є звільненим від
обов’язку з’являтися в судове засідання, у судовому засіданні повинен брати
участь його представник, або позицію потерпілого має бути викладено в
письмовому зверненні до суду. Цю проблему законодавцеві необхідно вирішити
через те, що законом не визначено, як саме повинен діяти суд, коли прокурор
змінив обвинувачення в суді чи відмовився від підтримання державного
обвинувачення, а щодо потерпілого застосовано заходи безпеки й він не має свого
представника в судовому засіданні.
З аналізу ст.340 КПК України можна зробити логічний висновок про те, що за
відсутності потерпілого в судовому засіданні та відомостей про його позицію
постанова прокурора про відмову від підтримання державного обвинувачення не
має правового значення, тому суд у такому випадку не має права закривати
кримінальне провадження. Він зобов’язаний з’ясувати та врахувати точку зору
потерпілого або його представника із цього приводу, оскільки в такому випадку
думка потерпілого є пріоритетною для суду. При цьому слід керуватися
положеннями п. 23 вищеназваної постанови, відповідно до якої, якщо прокурор
змінив обвинувачення в бік покращення правового стану обвинуваченого чи
відмовився від підтримання державного обвинувачення за відсутності в судовому
засіданні потерпілого та його представника, суд повинен відкласти проведення
судового розгляду, надіслати потерпілому та його представнику копію постанови
прокурора про відмову від підтримання державного обвинувачення або копію
нового обвинувального акта зі зміненим обвинуваченням з обов’язковим
роз’ясненням їм права, відповідно, вимагати продовження судового розгляду та
самостійно підтримувати обвинувачення чи підтримувати обвинувачення в раніше
пред’явленому обсязі. До того ж суд повинен повідомити їх про дату, час і місце
майбутнього судового розгляду та надати достатньо часу на ознайомлення зі
змістом постанови (обвинувального акта) і на повідомлення суду про свою
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позицію. За відсутності від потерпілого або його представника у визначений
судом час необхідної відповіді на отримані процесуальні документи (постанову,
обвинувальний акт) та роз’яснення в судовій практиці вважається, що вони
погоджуються з позицією прокурора.
Законодавцем не вирішено питання про те, як діяти суду при відмові
прокурора

від

підтримання

державного

обвинувачення

в

разі,

коли

місцезнаходження потерпілого невідоме і забезпечити його явку в судове
засідання неможливо. У такому випадку, прокурор усвідомлюючи безвихідність
такої ситуації, не повинен виносити постанову про відмову від підтримання
державного обвинувачення, а має під час судових дебатів порушити питання про
виправдання підсудного, оскільки за таких обставин позиція потерпілого за
чинним законодавством правового значення не має.
Проблеми виникають у випадку коли у справі є декілька потерпілих, одні з
яких при відмові прокурора від підтримання державного обвинувачення
погоджуються з прокурором, а інші – ні. У такій ситуації, якщо хоча б один із
потерпілих вимагає продовження судового розгляду й підтримує обвинувачення,
суд не має права закрити кримінальне провадження, а повинен продовжити
судовий розгляд у загальному порядку. Відтак подальша доля кримінального
провадження залежить лише від особистої позиції потерпілого або його
представника, а тому їх роль у процесі здійснення кримінального судочинства
набуває великої значимості. У такій ситуації суд зобов’язаний відкласти судовий
розгляд, якщо за зміни прокурором обвинувачення або за його відмови від
підтримання державного обвинувачення потерпілий погодився підтримувати
обвинувачення в суді й заявляє клопотання про надання йому можливості
отримати кваліфіковану правову допомогу, у тому числі за рахунок держави. При
цьому головуючий повинен надати потерпілому час, необхідний і достатній не
лише для підготовки до підтримання обвинувачення в судовому розгляді, а й для
запрошення представника.
Відтак,

участь

у

судовому

засіданні

представника

обов’язковою, адже очевидною є складність, а подекуди

потерпілого

є

й практична
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неможливість самостійної реалізації потерпілим цієї функції. Встановлення
належної процедури отримання кваліфікованої правової допомоги в судовому
провадженні стане додатковою гарантією прав і законних інтересів осіб,
потерпілих від кримінальних правопорушень, зокрема, їх права на судовий захист.
Відповідні зміни й доповнення мають бути внесені й до Закону України «Про
безоплатну правову допомогу». Підтвердженням нагальності потреби в цьому
нововведенні є вимога п.4 ч.1 Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи 78 (8)
про юридичну допомогу та консультації від 2 березня 1978 р. щодо можливості
отримати юридичну допомогу під час судового розгляду, зокрема, якщо виникла
обставина, яка робить цю допомогу необхідною.
Отже, у випадку згоди потерпілого на підтримання обвинувачення коли
прокурор відмовився від такого, провадження продовжується розглядатись у
формі провадження приватного обвинувачення. Однією зі специфічних і
безумовних підстав для закриття кримінального провадження у формі приватного
обвинувачення є відмова потерпілого (а у випадках, передбачених чинним КПК
України, – його представника) від обвинувачення в суді (ч.4 ст.26, п.7 ч.1 ст.284
КПК України). За діючим кримінальним процесуальним законом процесуальний
статус

потерпілого

в

кримінальному

провадженні

у

формі

приватного

обвинувачення є майже аналогічним до його стану в провадженні з публічною
формою обвинувачення.
Якщо

потерпілий

або

його

представник

не

бажають

підтримувати

обвинувачення, то суд на підставі п.2 ч.2 ст.284 КПК України своєю ухвалою
зобов’язаний закрити кримінальне провадження. У зв’язку із цим заслуговують на
підтримку аргументи щодо необхідності нормативного закріплення обов’язку суду
закінчувати

кримінальне

провадження

не

закриттям,

а

ухваленням

виправдувального вироку за однією з реабілітуючих підстав у випадку, коли
прокурор

у

повному

обсязі

відмовився

від

підтримання

державного

обвинувачення, а потерпілий не бажає скористатися своїм правом, передбаченим
ч.2 ст.340 КПК України, на перейняття та реалізацію цієї функції.
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Прокурор може відмовитись від підтримання державного обвинувачення
повністю або частково. Так, у випадку часткової відмови прокурора від
підтримання обвинувачення у судовому засіданні – суд закриває провадження в
частині відмови, а в іншій – продовжує розгляд провадження, або якщо таке
клопотання було заявлено на стадії судових дебатів – в частині відмови – закриває
провадження, а в іншій вирішує справу по суті, постановляє виправдальний чи
обвинувальний вирок.
Ще однією новелою нового Кримінального процесуального кодексу України є
закриття кримінального провадження щодо юридичної особи у разі встановлення
відсутності підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового
характеру та закриття кримінального провадження щодо уповноваженої особи
юридичної особи.
Суд повинен закрити кримінальне провадження щодо юридичної особи у
випадку, якщо він не знайде підстав для застосування до юридичної особи заходів
кримінально-правового характеру.
Водночас із закриттям кримінального провадження щодо уповноваженої
особи

юридичної

особи

за

загальними

підставами,

та

при

ухваленні

виправдувального вироку щодо уповноваженої особи юридичної особи закриває
кримінальне провадження відносно юридичної особи, зазначивши про це,
відповідно, в резолютивній частині ухвали про закриття кримінального
провадження чи виправдувального вироку.
Відтак, таке закриття кримінального провадження може мати місце за
результатами судового розгляду, тобто після повного з’ясування й встановлення
усіх обставин справи.
Слід зазначити, що на стадії судового розгляду клопотання про закриття
кримінального провадження може бути заявлене як стороною захисту, так і
стороною обвинувачення, за винятком відмови прокурора від підтримання
обвинувачення, яка фактично є виявленням волі одного із учасників сторони
обвинувачення.
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6. ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, У ЯКИХ ВИСВІТЛЕНО ПИТАННЯ
ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ СУДОМ
Розглянуті у попередніх пунктах рекомендацій, а також інші питання
закриття кримінального провадження судом детальніше висвітлено у наступних
працях:
 Наукові статті
1. Лепка Х.М. Особливості закриття кримінального провадження судом у випадку
смерті обвинуваченого// Науковий вісник Херсонського державного університету.
Серія «Юридичні науки». №2. Том 4. 2014. с.114-118
2. Павич Х.М. Принцип non bis in idem як засада кримінального провадження та
підстава для закриття кримінального провадження судом // Науковий вісник
Ужгородського національного університету. Серія «Право» №28. Том 3. 2014. с.9195
3. Khrystyna Lepka. Some issues about closing the criminal proceedings by the court//
Zagadnienia spoleczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne I religijne w badaniach
polskich, slowackich s ukrainskich. – Jaroslaw, 2014. s.14
4. Павич Х.М. Генеза інституту закриття кримінального провадження судом//
Jurnalul kuridic national: teorie si practica. №5. Том 1. 2015. С.113-118
5. Павич Х.М. Закриття кримінального провадження за результатами підготовчого
провадження// Вісник Південного регіонального центру національної академії
правових наук України. №8. 2016. С.167-178
 Тези доповідей на конференціях
1. Лепка Х. Декриміналізація діяння як підстава закриття кримінального
провадження судом // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні :
Матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2014 року). -
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м.Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка, 2014.С.384-386.
2. Павич Х. Закриття кримінального провадження судом як правова категорія//
Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні: матеріали
міжнародної науково-практичної конференції. (15-16 серпня 2014 року). м.Харків: ГО
«Асоціація аспірантів-юристів», 2014. С.80-82
3. Павич Х. Закриття кримінального провадження щодо юридичної особи судом //
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХІ звітної
науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.) : у 2 ч. Ч.2. Львів: Юридичний
факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015.С.226228
4. Павич Х. Особливості закриття кримінального провадження у випадку
досягнення його учасниками податкового компромісу // Сутність та значення впливу
законодавства на розвиток суспільних відносин: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (13-14 березня 2015 року), - Одеса: ГО «Причорноморська
фундація права», 2015. С.96-99
5. Павич Х. Закриття кримінального провадження судом у випадку відмови
потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного
обвинувачення. //Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі
конституційної реформи» І Львівській форум з кримінальної юстиції. (18-19 вересня
2015 р.). –Львів: 2015.
6. Павич Х. Поняття та значення підготовчого провадження. Проблеми
державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХІ звітної науковопрактичної конференції (4-5 лютого 2016 р.) : у 2 ч. – Ч.2. – Львів: Юридичний
факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. С.214215.
7. Павич Х.М. Судове рішення про закриття кримінального провадження. // ІІ
Львівський форум кримінальної юстиції «Правова реформа у сфері кримінальної
юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого розвитку». Збірка тез міжнародної
науково-практичної конференції. – Київ.: ВАІТЕ, 2016. С.117-121
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ДОДАТОК Г
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо вдосконалення порядку закриття кримінального провадження судом
(проект)
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2013 р. №№9-13, ст.88) такі зміни:
1) у ст.3:
доповнити пунктом 7-1: «Закриття кримінального провадження судом - це
діяльність суду, яка полягає у врегулюванні останнім кримінально-правового
конфлікту у межах своїх повноважень або у передбачених цим Кодексом
випадках, враховує його врегулювання самими сторонами, та прийняття в
результаті аналізу та оцінки зібраних у справі доказів рішення».;
2) ст.284:
виключити п.9 ч.1 та п.3 ч.2;
3) доповнити статтею 284-2 «Порядок закриття кримінального провадження у
випадку, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо
провадження є необхідним для реабілітації померлого»:
«Встановивши під час судового провадження смерть обвинуваченого суд
повинен дослідити на підтвердження смерті особи видане у встановленому законом
порядку свідоцтво про смерть або актовий запис (витяг з такого).
Суд зобов’язаний роз’яснити близьким родичам та/чи членам сім’ї померлого
їхнє право на звернення до суду з клопотанням про продовження судового розгляду
з метою реабілітації померлого у 10-денний строк з моменту отримання такого
повідомлення.
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Якщо у визначений судом строк близькі родичі та/або члени сім’ї покійного
обвинуваченого не звернуться до суду із клопотанням про реабілітацію померлого,
суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження.
У разі якщо близькі родичі заявлять таке клопотання, то суд зобов’язаний
продовжити

розгляд

справи

та призначити

судовий

розгляд

на підставі

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного
або виховного характеру.
З цього часу близький (і) родич (і) та/чи члени сім’ї має право:
1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення обвинувачується
померлий, про реабілітацію якого він звернувся із відповідним клопотанням;
2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим
Кодексом, а також отримати їх роз’яснення;
3)

не

говорити

нічого

з

приводу

обвинувачення

проти

покійного

обвинуваченого;
4) давати пояснення, показання з приводу обвинувачення покійного
обвинуваченого;
5) збирати і подавати судді докази;
6) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення
безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
7) заявляти відводи;
8) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
9) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів
рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися
послугами перекладача за рахунок держави;
10) брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або
вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих
самих умовах, що й свідків обвинувачення;
11) збирати і подавати суду докази;
12) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших
учасників судового провадження;
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13) виступати в судових дебатах;
14) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом
судового процесу, які йому зобов’язані надати уповноважені працівники суду, і
подавати щодо них свої зауваження;
15) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судові рішення та
ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви
про їх перегляд, подавати на них заперечення.»
4) у ст.340:
Частину першу викласти в такій редакції: «Якщо в результаті судового розгляду
прокурор

дійде

переконання,

що

пред’явлене

особі

обвинувачення

не

підтверджується, він після виконання вимог статті 341 цього Кодексу повинен
відмовитись від підтримання державного обвинувачення і викласти мотиви відмови,
аналіз та оцінку доказів, що підтверджують невинуватість особи у своїй постанові,
яка долучається до матеріалів кримінального провадження. Постанова повинна
відповідати вимогам ч.5 ст.110 цього Кодексу з урахуванням вимог цієї статті. Копія
постанови

надається

обвинуваченому,

його

захиснику,

потерпілому,

його

представнику та законним представникам, а також представнику юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження.»
ІІ. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2001, № 25-26, ст.131)
1) у ст.212:
частину 5 викласти у такій редакції: «Особа, яка вчинила діяння, передбачені
частинами першою, другою, третьою цієї статті, звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності
досягне податкового компромісу відповідно до підрозділу 9-2 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу України».
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