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АНОТАЦІЯ 

 

 

Ніколайчук Г.А. Повноваження прокурора та їх реалізація у судовому 

провадженні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 – Право). – Львівський 

національний університет імені І.Франка,Львів, 2018. 

Дисертація є одним із перших в Україні комплексних досліджень в 

якому на основі міждисциплінарного підходу до вирішення поставлених 

задач розроблено та обґрунтовано концепцію повноважень прокурора, 

визначено і розкрито теоретичні, правові та практичні аспекти їх реалізації у 

судовому провадженні, що включає нові та удосконалені наукові висновки та 

положення. 

Досліджено зміст кримінально-процесуальної діяльності прокурора у 

судовому провадженні, під якою у роботі розуміється регламентовану 

кримінально-процесуальним законом та взаємопов’язану між собою систему 

його дій та учасників кримінального провадження щодо здійснення своїх 

повноважень, в результаті яких виникають, змінюються або припиняються 

кримінально-процесуальні відносини між ними. 

Сформульовано визначення сутності процесуальних повноважень 

прокурора у судовому провадженні як сукупність закріплених у законі, 

галузевих наказах Генерального прокурора України прав та обов’язків 

прокурора під час його участі у судовому процесі, які реалізуються за 

допомогою визначених у вказаних нормативно-правових актах правових 

засобів. 

У дисертаційному дослідженні, залежно від процесуальної 

спрямованості, пропонується процесуальні повноваження прокурора у 

судовому кримінальному провадженні розподілити на: 1) повноваження, які 

реалізуються на стадії підготовчого провадження, 2) повноваження, пов’язані 



із стадією судового розгляду (зміна та доповнення прокурором 

обвинувачення, відмова прокурора від підтримання обвинувачення, участь 

прокурора в доказуванні під час судового провадження, участь прокурора в 

судових дебатах) та 3) повноваження, пов’язані із стадією перевірки судових 

рішень. 

Досліджено ґенезу поглядів науковців та законодавства щодо 

регламентації діяльності прокурора у судовому провадженні, виділено 

періоди розвитку цього питання, як в науці, так і в законодавстві. Зокрема, 

при дослідженні ґенези діяльності прокурора у судовому провадженні 

автором умовно виділяється три великі (дореволюційний, пострадянський та 

сучасний) періоди, з поділом їх на окремі етапи. 

Дисертант вперше доходить до висновку, що систематичне ухилення 

прокурорів від участі у судових дебатах не може бути прирівняне до їх 

відмови від підтримання публічного обвинувачення та, своєю чергою, не 

може тягнути за собою закриття провадження у справі на підставі 

п.2 ч.2 ст.284 КПК України.  

Удосконалено положення, що коли щодо потерпілого здійснюються 

заходи безпеки і він був звільнений від обов’язку з'являтися у судове 

засідання, у судовому засіданні повинен брати участь його представник або 

позицію потерпілого щодо підтримання обвинувачення має бути викладено у 

письмовому зверненні до суду. Якщо потерпілий відсутній в судовому 

засіданні і відсутня інформації про його позицію у справі, постанова 

прокурора про відмову від підтримання публічного обвинувачення не має 

правового значення. 

У дисертаційному дослідженні удосконалено визначення відмови 

прокурора від підтримання публічного обвинувачення, яке потрібно 

розуміти, як різновид зміни правової позиції прокурора у суді першої 

інстанції, який передбачає заперечення прокурором обґрунтованості 

публічного обвинувачення та припинення прокурором обвинувальної 

діяльності, наслідками якого є закриття кримінального провадження судом 



або набуття ним статусу приватного залежно від правової позиції 

потерпілого. 

Зазначається, що тільки у разі повторної неявки потерпілого у судове 

засідання без поважних причин після відмови прокурора від підтримання 

публічного обвинувачення така неявка свідчитиме про відмову від 

обвинувачення самого потерпілого. Якщо місцезнаходження потерпілого не 

відоме і забезпечити його явку в суд неможливо, прокурор у цьому разі не 

повинен виносити постанову про відмову від підтримання публічного 

обвинувачення, а має під час судових дебатів порушити питання про 

виправдання обвинуваченого. 

Дисертант визначає, типові проблемні ситуації, з якими зіштовхується 

прокурор на судовому слідстві, до яких слід віднести: необхідність 

подолання у судовому розгляді неповноти досудового розслідування, 

усунення суперечностей у доказах,випадки дослідження доказів, що були 

змінені у судовому розгляді. 

Участь прокурора у дебатах не може зводитися до проголошення 

промови, яка за змістом і формою завжди є обвинувальною. Якщо результати 

судового слідства вносять істотні корективи у початкову позицію 

обвинувачення, то це повинно знайти адекватне відображення у промові 

прокурора. При непідтверджені обвинувачення можлива відмова від нього (у 

тому числі й повна). І тоді замість обвинувальної промови прокурор 

проголошує зовсім іншу (протилежну за змістом). 

В обвинувальній промові прокурора повинні міститися такі елементи: 

а) соціальна оцінка кримінального правопорушення; б) аналіз та оцінка 

доказів; в) пропозиції по заходах попередження кримінальних 

правопорушень; г) юридична оцінка інкримінованого діяння; 

д) характеристика особи обвинуваченого; е) пропозиції про міру покарання 

(чи інші заходи кримінально-правового впливу); є) міркування про 

відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди; 

ж) визначення долі речових доказів. 



Аргументується положення, що можливість будь-якої особи, визнаної 

винною судом у вчиненні кримінального правопорушення, звернутися зі 

скаргою до суду вищої інстанції з вимогою переглянути судове рішення, є 

одним із загальновизнаних світових та європейських правових стандартів. 

Практика свідчить, що якість кримінального провадження залежить від 

принциповості та наполегливості прокурора у відстоюванні своєї позиції у 

ньому. Без апеляції прокурора на безпідставне виправдання особи, м’якість 

призначеного покарання, безпідставне закриття провадження чи за 

необхідності застосування закону про більш тяжкий злочин апеляційна 

інстанція не може переглянути незаконне судове рішення, а інші учасники 

провадження можуть бути не зацікавлені у цьому. 

Дисертант, зазначає, що касаційний перегляд судового рішення є 

останньою можливістю скасувати чи змінити вирок суду. На відміну від 

судів першої та апеляційної інстанції касація не здійснює перевірку обставин 

справи доказами, а розгляд справи здійснюється лише в межах перевірки 

правильності застосування норм матеріального і процесуального права. 

Реагування на незаконні рішення, якість поданих касаційних скарг є 

основними критеріями оцінювання ефективності здійснення прокурором 

своїх повноважень у кримінальному провадженні. У свою чергу, прокурорам 

вищого рівня належить забезпечити нагляд за такою діяльністю. 

Аргументовано, що пункт 1 статті 392 КПК сформульований 

недосконало, оскільки вказує на випадки, які не підлягають оскарженню в 

апеляційному поряду, а саме у формулюванні «крім випадків, передбачених 

статтею 394 КПК», що не відповідає дійсності, оскільки усі передбачені 

наведеною статтею рішення можуть бути оскаржені, однак з урахуванням 

чітко передбачених для цього підстав, у зв’язку з чим запропоновано 

авторську редакцію цього пункту. 

У дисертаційній роботі відстоюється думка, що частина 3 ст. 459 КПК 

вступає у суперечність із частиною першою, де вказано, що можуть бути 

переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами «судові 



рішення, що набрали законної сили», але нічого не говориться про постанови 

про закриття кримінального провадження слідчого, прокурора, якими було 

завершено досудове розслідування, хоч згідно із ч. 4 цією статті 

нововиявлені обставини можуть бути встановлені «матеріалами 

розслідування». 

Удосконалено підходи щодо того, що у кримінально-процесуальному 

законі окрім законності, обґрунтованості і вмотивованості, яким повинні 

відповідати вирок чи ухвала, слід закріпити ще один критерій – його 

справедливість, який є чи не найголовнішим, випливає із основних аспектів 

верховенства права та принципу правової певності. 

Аргументовано позиції з приводу того, що проведення законодавцем 

аналогії щодо відмови від апеляційної скарги та відмови від касаційної 

скарги, зокрема прокурора, не є виправданим. 

У дослідженні здійснено низку комплексних рекомендацій щодо 

удосконалення участі прокурора у перегляді судових рішень в касаційному 

порядку, за нововиявленими та виключними обставинами. 

Ключові слова: прокурор, повноваження прокурора, обвинувачення, 

зміна обвинувачення, кримінально-процесуальна діяльність, реалізація 

повноважень, органи прокуратури, функції прокуратури, завдання 

прокуратури, права прокурора, обов’язки прокурора, судове провадження, 

суд. 

Summary 

Nikolaychuk. A.G. Prosecutor’s powers and their realization in court 

proceeding  

The thesis for a Candidate’s degree of Law, specialty 12.00.09 «Criminal 

Procedure and Criminalistics; Forensics Examination; Operative Investigative 

Activities». – Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, 2019 

Nikolaychuk. A.G. Prosecutor’s powers and their realization in court 

proceedings. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 



The thesis for a Candidate Degree of Law, specialty 12.00.09 «Criminal 

Procedure and Criminalistics; Forensics Examination; Operative Investigative 

Activities». – Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, 2019 

The thesis is one of the first comprehensive research in Ukraine in which the 

concept of prosecutor’s powers have been developed and substantiated on the basis 

of  interdisciplinary approach to solving the set tasks ; the theoretical, legal and 

practical aspects of their realization in court proceedings have been defined and 

disclosed including new and improved scientific conclusions and statements. 

The content of the prosecutor’s criminal procedural activity in court 

proceedings was researched and considered as regulated by the criminal procedural 

law and interconnected system of legal actions of the prosecutor and participants of 

criminal proceedings concerning the exercise of the prosecutor's powers which 

create, change or terminate criminal procedural relations between them.   

The core of prosecutor’s criminal procedural powers in court proceedings is 

defined as the complex of prosecutor’s rights and duties in court proceedings,  

realized by legal means and envisaged by normative legal acts. 

The genesis of scientific views and legislation concerning the regulation of 

prosecutor’s activity in court proceedings was researched, periodic development  

of this issue both in legislation and in science was explored. 

The author defines typical practical obstacles that a prosecutor faces during 

judicial investigation, which include the following: the necessity to overcome in 

the process of judicial review the incompleteness of pre-trial investigation, the 

elimination of contradictions in evidence, examining evidence that has been altered 

during the trial. 

The thesis presents the arguments of the possibility of any person convicted 

of a criminal offense to appeal to a higher court requesting for a review of court 

judgment as it’s one of the generally recognized international legal standards. 

The practice has shown that the quality of criminal proceedings depends on 

the principle and persistence of the prosecutor in defending his legal position in it. 

The Court of Appeal cannot review an unlawful judgment without the prosecutor's 



appeal for an unjustified acquittal, the softness of the sentence chosen by the court,  

unreasonable closing of the proceedings or the application of a more serious crime 

law, although other participants in the proceedings may not be interested in this. 

 The thesis has improved the approach that in criminal procedural law, in 

addition to the legality, validity and motivation on which a judgment or court order 

should be based, another criterion must be provided for by the law - its fairness, 

which is perhaps the most important and integral to the fundamental aspects of the 

rule of law. and the principle of legal certainty.  

The dissertation provides arguments that the legislature's analogy regarding 

the rejection of the appeal and the dismissal of the cassation appeal, especially of 

the prosecutor, is not justified. 

The author made a number of comprehensive recommendations to improve 

the prosecutor's participation in reviewing court judgments in cassation appeal in 

light of newly discovered and exceptional circumstances. 

Key-words: prosecutor, prosecutor’s powers, prosecution, alter of 

prosecution, criminal procedural activity, powers’ realization, prosecutor’s 

functions, prosecutor’s rights, prosecutor’s duties, court proceedings, court. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним із пріоритетів 

національних інтересів України є інтеграція нашої держави в європейський 

простір. Процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом став потужною рушійною силою, зокрема, щодо 

відповідності вітчизняної прокуратури європейським правовим стандартам. 

Нове бачення ролі прокуратури у демократичному суспільстві, а також 

системи кримінального судочинства і поза ним є головним пріоритетом для 

нашої держави і в цьому варто орієнтуватися на європейські стандарти та 

рекомендації Ради Європи щодо функціонування прокуратури в цілому та 

статусу прокурора зокрема. Вже здійснюється низка структурних перетворень 

правоохоронної системи та суттєво нового антикорупційного законодавства. 

Водночас продовжує руйнувати демократичні засади та напрацювання в 

процесі євроінтеграції корупція, що стала загрозою національній безпеці 

нашої держави. На боротьбу із цим ганебним явищем створено Національне 

антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції 

та ряд інших серйозних органів. Ці органи є незалежними, що робить 

протидію корупції більш реальною та ефективною. Із метою викорінення 

корупційних проявів у середині прокурорської системи вже законодавчо 

закріплено створення Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та 

безпеки. 

Аналіз міжнародних документів у сфері прокурорської діяльності та 

статусу прокурорів засвідчує, що органи прокуратури розглядаються 

міжнародним співтовариством у першу чергу в контексті саме кримінального 

провадження. У розумінні держав Європейського Союзу прокурори 

представляють органи державної влади, які від імені всього суспільства і в 

публічних інтересах гарантують застосування права там, де порушення 

закону тягне за собою кримінально-правову санкцію, враховуючи як права 
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людини, так і необхідність ефективної системи кримінальної юстиції
 
 [103, 

с. 70-74]. 

Створена в Україні нормативна модель прокурорської діяльності 

спрямована на забезпечення охорони прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, законності кримінальної процесуальної 

діяльності слідчих та оперативних підрозділів, що обумовлює широкий 

спектр повноважень прокурора, якими він наділений у кримінальному 

провадженні. Відповідно до чинного кримінального процесуального 

законодавства України саме на прокурора покладається обов’язок організації 

процесу досудового розслідування, визначення його напрямів, координації 

проведення процесуальних дій, забезпечення дотримання під час 

кримінального провадження вимог законів України. Однак реалізація 

повноважень прокурора супроводжується виникненням спірних питань щодо 

застосування норм права, які регулюють його діяльність у судовому 

кримінальному провадженні. 

Основний закон України нерозривно пов’язує діяльність органів 

прокуратури зі здійсненням кримінального процесу, у тому числі на судових 

стадіях. При цьому саме судове провадження у доктрині кримінального 

процесу виправдано іменується науковцями центральною стадією 

кримінального процесу, на якій вирішуються усі основні питання. 

Врахування зазначених нормативного та доктринального концептів надає 

можливість констатувати підвищену значущість кримінально-процесуальній 

діяльності прокурора у судовому провадженні, що визначає вагомість даної 

тематики як для науки, так і для прикладного правозастосування. Окрім того, 

реформаційні процеси, що на сьогодні відбуваються у кримінальному 

судочинстві в цілому й у питаннях діяльності органів прокуратури зокрема, 

вимагають належного наукового базису, створення якого є неможливим без 

проведення комплексних досліджень. 

Значний внесок у дослідження повноважень прокурора та їх реалізації 

судовому кримінальному провадженні зроблено в працях Ю.П. Аленіна, 
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Ю.М. Грошевого, В.В. Долежана, О.В. Капліної, П.М. Каркача, 

Г.К. Кожевнікова, М.В. Косюти, А.В. Лапкіна, В.Т. Маляренка, 

О.Р. Михайленка, І.Є. Марочкіна, Н.В. Марчук, О.І. Медведька, 

Г.В. Мовчана, В.Т. Нора, Д.П. Письменного, М.А. Погорецького, 

Ю.Є. Полянського, М.В. Руденка, О.М. Толочка, Л.Д. Удалової, О.Г. Шило, 

В.М. Юрчишина, В.П. Шибіко, М. Є. Шумила та ін. 

Окремі аспекти повноважень прокурора та їх реалізації у судовому 

провадженні досліджувались С.А. Альпертом, М.І  Бажановим, 

О.В. Бауліним, В.В. Вапнярчуком, В.В. Гавриловим, В.Г. Гончаренком, 

М.В. Жогіним, В.С. Зеленецьким, О.П. Кучинською, Л.М. Лобойком, 

П.А. Лупинською, Г.А. Матусовським, М.М. Михеєнком, В.В. Молдованом, 

В.П. Нажимовим, Ю.Є. Полянським, О.Б. Соловйовим, О.Ю. Татаровим, 

В.М. Тертишником, І.Я. Фойницьким, В.М. Хотенцем, Ю.П. Яновичем та 

іншими вченими. 

Водночас, незважаючи на загалом великий обсяг наукових напрацювань 

з цих питань, комплексне монографічне дослідження процесуальних 

повноважень прокурора у судовому кримінальному провадженні в умовах дії 

чинного КПК України та прийняття нового Закону України «Про 

прокуратуру» не проводилось. 

Зазначене обумовлює актуальність обраної проблематики та 

необхідність проведення дослідження процесуальних повноважень прокурора 

у судовому провадженні, порівняння міжнародного та зарубіжного досвіду і 

вітчизняних напрацювань в окресленому напрямі з метою забезпечення їх 

подальшого ефективного розвитку з урахуванням європейських стандартів. 

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

грантами. Дисертацію виконано відповідно до Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 

роки, затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 р., 

Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента 

України від 26 травня 2015 р. № 287/2015, Національної стратегії у сфері прав 
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людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 

501/2015, Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року, схваленого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р. Тему дисертації 

затверджено Вченою радою ЛНУ імені Івана Франка (протокол № 38/2 від 25 

лютого 2015 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

визначення сутності та змісту повноважень прокурора та механізму їх 

реалізації під час судового провадження на основі положень КПК України 

2012 року, а також внесення теоретично обґрунтованих пропозицій щодо 

удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства 

України в даній сфері. 

Для досягнення зазначеної мети у дисертації вирішувалися такі 

завдання: 

– дослідити зміст кримінальної процесуальної діяльності прокурора у 

судовому провадженні; 

– з’ясувати форми реалізації прокурором своїх повноважень та їх 

класифікацію; 

– прослідкувати ґенезу та зарубіжний досвід діяльності прокурора у 

судовому провадженні; 

– визначити та розкрити особливості реалізації прокурором 

повноважень в суді першої інстанції (при зміні та доповненні прокурором 

обвинувачення в суді першої інстанції; при відмові прокурора від 

підтримання обвинувачення; під час з’ясування обставин кримінального 

провадження та перевірки їх доказами; у процесі участі прокурора в судових 

дебатах); 

– висвітлити реалізацію прокурором повноважень в суді апеляційної 

інстанції; 

– дослідити реалізацію прокурором повноважень в суді касаційної 

інстанції; 
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– здійснити аналіз реалізації прокурором повноважень у провадженні за 

нововиявленими та виключними обставинами; 

– виявити недоліки законодавчого врегулювання участі прокурора у 

судовому провадженні та запропонувати шляхи їх вирішення. 

Об’єкт дослідження – правовідносини, що виникають, розвиваються та 

припиняються під час реалізації повноважень прокурора у судовому 

провадженні. 

Предмет дослідження – повноваження прокурора та їх реалізація у 

судовому провадженні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

сукупність прийомів, засобів і способів наукового пізнання сутності та змісту 

правових явищ. Під час проведення дослідження застосовувались як 

загальнонаукові методи (спостереження, опису, порівняння, класифікації) з 

метою виявлення закономірностей, що характеризують кримінально-

процесуальну діяльність прокурора у судовому провадженні (розділи 1–3), 

так і спеціальні методи, зокрема: історико-правовий – для дослідження 

генезису законодавства щодо регламентації діяльності прокурора у судовому 

провадженні та розкриття поглядів учених різних часів на проблеми, що 

стосуються предмета дослідження (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); системно-

структурний – для концептуального аналізу реалізації прокурором 

повноважень в суді першої інстанції, з’ясування сутності таких повноважень 

та класифікації їх форм на підставі різних критеріїв (підрозділи 1.2, 2.1); 

формально-логічний – при розкритті змісту та сутності понять «кримінально-

процесуальна діяльність», «кримінально-процесуальна діяльність прокурора», 

«державне обвинувачення» та інших дефініцій у межах предмета дослідження 

(підрозділи 1.1, 3,1, 3.2, 3.3); догматичний метод та метод аналізу визначень – 

для уточнення та поглиблення розуміння понятійно-категоріального апарату, 

що стосується предмету дослідження (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3); 

порівняльного аналізу – при узагальненні різних підходів науковців щодо 

змісту понять «кримінально-процесуальна діяльність», «кримінально-
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процесуальна діяльність прокурора», «державне обвинувачення» та інших 

дефініцій у межах предмета дослідження (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 3.2); 

формально-юридичний – при дослідженні положень Конституції України, 

кримінального процесуального законодавства України, цивільного 

процесуального, господарського процесуального законодавства, рішень 

Європейського суду з прав людини (розділи 1–3); порівняльно-правовий – для 

зіставлення та аналізу норм кримінального процесуального законодавства 

України та інших країн (підрозділи 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3); логіко-нормативний 

та моделювання – для формулювання та обґрунтування доповнень до 

кримінального процесуального законодавства (розділи 2–3, додатки); 

соціологічний (анкетування) – для з’ясування думок працівників практичних 

підрозділів щодо проблеми дослідження (підрозділи 2.1, 3.1, 3.2, 3.3); 

статистичні (групування, аналіз кількісних показників) для узагальнення 

результатів опитування, вивчення матеріалів кримінальних проваджень, 

правозастосовної та судової практики, обґрунтування теоретичних положень 

роботи статистичними даними (розділи 1–3). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших в Україні комплексних досліджень, в якому на 

основі міждисциплінарного підходу до вирішення поставлених задач 

розроблено та обґрунтовано концепцію повноважень прокурора, визначено і 

розкрито теоретичні, правові та практичні аспекти їх реалізації у судовому 

провадженні, що включає нові та удосконалені наукові висновки та 

положення. Зокрема: 

вперше: 

– сформульовано визначення процесуальних повноважень прокурора у 

судовому провадженні як сукупність закріплених у кримінально-

процесуальному законі прав та обов’язків прокурора, що регулюють його 

діяльність у судовому провадженні за допомогою відповідних правових 

засобів; 



 11 

– обґрунтовано нову процедуру закриття кримінального провадження у 

підготовчому провадженні з підстав декриміналізації діяння. Щоб закрити 

провадження за цією підставою (п.4 ч.1 ст.284 КПК України) прокурору треба 

спочатку встановити, що: 1) було вчинено злочин; 2) вчинено злочин 

конкретної тяжкості. Після встановлення цих обставин прокурор звертається 

до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, до якого 

додає усі наявні у нього матеріали кримінального провадження. Після 

отримання клопотання прокурора, суд за участі учасників судового 

провадження досліджує подані матеріали, а прокурор повинен довести 

обґрунтованість пред’явленого обвинувачення та вину особи у вчиненні 

діяння, яке на момент його вчинення визнавалося злочином; 

– запропоновано, що у випадку відмови прокурора від підтримання 

обвинувачення, коли щодо потерпілого здійснюються заходи безпеки і він 

звільнений від обов’язку з’являтися у судове засідання, то доцільно 

проводити закрите судове засідання без участі сторони захисту, з метою 

встановлення думки потерпілого щодо підтримання ним обвинувачення. Суд 

має з’ясувати  правильність розуміння потерпілим наслідків відмови та 

встановити її добровільність. Участь прокурора в такому закритому засідання 

є обов’язковою для роз’яснення потерпілому та суду причин відмови від 

обвинувачення.  

– залежно від мети (процесуальної спрямованості) запропоновано 

процесуальні повноваження прокурора у судовому кримінальному 

провадженні розподілити на:  

1) повноваження спрямовані на організацію судового процесу; 

2) повноваження спрямовані на забезпечення реалізації прав учасників  

судового процесу; 

 3) повноваження спрямовані на забезпечення встановлення обставин 

кримінального провадження в судовому процесі; 

4) повноваження спрямовані на забезпечення законності судового 

рішення; 
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– науково обґрунтовано, що систематичне ухилення прокурорів від 

участі у судових дебатах не може бути прирівняне до їх відмови від 

підтримання публічного обвинувачення та, своєю чергою, не може тягнути за 

собою закриття провадження у справі на підставі п. 2 ч. 2 ст. 284 

КПК України. В зв’язку з цим запропоновано доповнити ч. 1 ст. 340 КПК 

наступним абзацом: «Повторна неявка прокурора у судове засідання без 

поважних причин (2 і більше разів) не вважається відмовою прокурора від 

підтримання обвинувачення та тягне за собою застосування до прокурора 

наслідків передбачених ст. 324 цього кодексу»; 

– досліджено та запропоновано шляхи вдосконалення реалізації 

прокурором своїх повноважень у кримінальному провадженні за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

удосконалено: 

– положення про те, що коли щодо потерпілого здійснюються заходи 

безпеки і він був звільнений від обов’язку з’являтися у судове засідання, у 

судовому засіданні повинен брати участь його представник. Якщо потерпілий 

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

самостійно, такий представник залучається судом у порядку надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

– підходи щодо того, що у кримінально-процесуальному законі окрім 

законності, обґрунтованості і вмотивованості, яким повинні відповідати 

вирок чи ухвала, слід закріпити ще один критерій – його справедливість, який 

є чи не найголовнішим та випливає із основних аспектів верховенства права 

та принципу правової певності; 

дістало подальший розвиток: 

– положення про те, що під кримінально-процесуальною діяльністю 

прокурора слід розуміти регламентовану кримінально-процесуальним 

законом та взаємопов’язану між собою систему його дій та учасників 

кримінального провадження щодо здійснення своїх повноважень, в результаті 
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яких виникають, змінюються або припиняються кримінально-процесуальні 

відносини між ними; 

– систематизація даних зарубіжного досвіду участі прокурора у 

судовому провадженні (зокрема, у Великобританії, США, ФРН, Франції, 

Швейцарії, Іспанії, а також у Польщі, Литві, Латвії, Білорусі). 

– пропозиції щодо подальшої наукової розробки проблемних питань, 

що сприятимуть вдосконаленню участі прокурора та реалізації його 

повноважень у судовому провадженні. 

– на підставі проведеного дослідження сформульовані пропозиції щодо 

внесення змін і доповнень до статей 392, 459 КПК України, запропоновано 

доповнити КПК статтею 392-1 під назвою «Предмет розгляду в суді 

апеляційної інстанції», у якій закласти необхідність перевірки не лише 

законності, обґрунтованості, вмотивованості, а й справедливості судового 

рішення. 

Нормативно-правову основу дисертаційного дослідження 

становлять положення Конституції України, міжнародних нормативно-

правових актів у сфері діяльності прокурора у судовому провадженні, КПК 

України та інших законодавчих і підзаконних актів чинного законодавства 

України, кримінальне процесуальне законодавство окремих зарубіжних 

держав та практика Європейського суду з прав людини.  

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення судової 

практики Верховного суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ та інших судів України; рішення ЄСПЛ та Конституційного Суду 

України; постанови Пленуму Верховного Суду України; судові рішення, 

розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень; статистичні та 

аналітичні матеріали Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх 

справ України; результати вивчення 195 матеріалів кримінальних 

проваджень; зведені дані опитування 250 прокурорів Закарпатської, Івано-

Франківської, Львівської, Рівненської та Тернопільської областей (протягом 

2017–2018 років).  
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Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

сформульовані та аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки 

і пропозиції впроваджено та можуть бути використані в: 

– законотворчій діяльності – при внесенні змін і доповнень до КПК 

України з питань реалізації повноважень прокурора у судовому провадженні  

– правозастосовній діяльності – у процесі розроблення та 

вдосконалення відомчих нормативно-правових актів, що регламентує 

діяльність прокурора у судовому кримінальному провадженні, розроблення 

методичних рекомендацій Генеральної прокуратури України та регіональних 

прокуратур; 

– освітньому процесі – для підготовки лекцій, навчальних програм, 

тестових завдань, відповідних розділів підручників, навчальних посібників і 

методичних рекомендацій, а також під час проведення різних видів занять із 

таких дисциплін: «Кримінальний процес», «Теорія судових доказів», 

«Організація досудового розслідування», «Прийняття процесуальних рішень 

та проведення слідчих (розшукових) дій», «Судове провадження у 

кримінальному процесі» (акт впровадження Івано-Франківського юридичного 

інституту Національного Університету «Одеська юридична академія» від 27 

червня 2019 р.). 

Апробація матеріалів дисертації. Теоретичні положення та висновки 

дисертації оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях, зокрема: « Проблеми державотворення і захисту 

прав людини в Україні» (м. Львів, 12–13 лютого 2015 р.);  «Кримінальна 

юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи» 

(м. Київ,  2015 р.); «Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні» (м. Львів, 4–5 лютого 2016 р.);  «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 7–8 лютого 2017 р.);  «Правова 

система України: сучасний стан та актуальні проблеми» (м. Івано-Франківськ, 

31 травня 2019 року); «Кримінальне та кримінальне процесуальне 
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законодавство у контексті реформи кримінальної юстиції» (м. Львів, 31 

травня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення й висновки дисертації відображені в 11 

наукових публікаціях, з яких 5 є статтями, що опубліковані у фахових 

юридичних виданнях, з них 1 в зарубіжному науковому виданні і 1 в 

електронному науковому виданні, та 6 тез виступів на наукових й науково-

практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох 

розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(342 найменування на 35 сторінках) і двох додатків на 5 сторінках. Загальний 

обсяг дисертації становить 252 сторінки, із них основного тексту 209 

сторінок. 
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РОЗДІЛ І 

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА У СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ: 

СУТЬ, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ  

 

 

1.1. Повноваження прокурора у кримінальному провадженні: їх 

зміст та характеристика 

 

Аналіз міжнародно-правових стандартів діяльності прокурора у 

кримінальному провадженні та статусу прокурорів засвідчує, що органи 

прокуратури розглядаються міжнародним співтовариством у першу чергу в 

контексті саме кримінального провадження. У розумінні країн-членів 

Європейського Союзу прокурори представляють органи державної влади, які 

від імені всього суспільства і в публічних інтересах гарантують застосування 

права там, де порушення закону тягне за собою кримінально-правову 

санкцію, враховуючи як права людини, так і необхідність ефективної системи 

кримінальної юстиції [103, с. 70-74]. 

Крім того, у Висновку Парламентської асамблеї Ради Європи № 190 

(1995) від 26 вересня 1995 року щодо вступу України до Ради Європи 

зазначено, що одне із зобов’язань, яке взяла на себе наша держава, полягає у 

тому, що роль та функції Генеральної прокуратури будуть змінені (особливо 

щодо здійснення загального контролю за додержанням законності) шляхом 

перетворення цього інституту в орган, який відповідатиме принципам Ради 

Європи [36]. 

У Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 роки (розділ 2), схваленої Указом 

Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, було звернено увагу 

на «приведення повноважень та діяльності органів прокуратури до 

європейських стандартів» [281]. 
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Значною мірою це уже зроблено у новому чинному Законі України 

«Про прокуратуру». Сформована нещодавно в Україні нова нормативна 

модель прокурорської діяльності спрямована на забезпечення охорони прав 

та законних інтересів учасників кримінального провадження, законності, що 

обумовлює зміст кримінально-процесуальної діяльності прокурора.  

Як показало проведене нами опитування прокурорів та суддів, 82.3 % з 

них вважають, що сучасний стан кримінально-процесуальної діяльності 

прокурора відповідає міжнародним стандартам, 84.6 % досліджують 

зарубіжний досвід участі прокурора у кримінальному провадженні, а також 

майже усі практику Європейського суду з прав людини (див. Додаток Б). 

Можна погодитися із думкою В.М. Кравчука, що варто виокремити три 

основні потенційні складові досягнення конституційної реформи 

прокуратури: 1) прокуратура України вже не матиме спільних ознак з 

прокуратурою радянського типу; 2) закладення нової функціональної 

ідеології прокуратури, зокрема «підтримання прокурором публічного 

обвинувачення в суді»; 3) 90 % повноважень прокуратури стосуватиметься 

кримінально-правової сфери [130, с. 162]. 

Однак із внесенням змін до Конституції України та у зв’язку із 

прийняттям Закону № 1401-VIII від 02.06.2016 року розуміння змісту 

кримінально-процесуальної діяльності прокурора супроводжується 

виникненням спірних питань щодо застосування норм права, які регулюють 

його діяльність у судовому кримінальному провадженні. 

Загалом же, у 75.8 % опитаних нами респондентів заявили, що у їх 

діяльності виникали труднощі у реалізації кримінально-процесуальних 

повноважень у судовому провадженні через прогалини у чинному КПК 

України. 

Низка положень щодо ролі прокуратури у системі кримінальної юстиції 

викладені у міжнародно-правових актах, аналіз яких необхідний для чіткого 

розуміння сутності змісту кримінально-процесуальної діяльності прокурора у 

судовому провадженні. Так, Керівні принципи ООН щодо ролі обвинувачів 
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передбачають, що обвинувачі відіграють активну роль у кримінальному 

провадженні, включаючи обвинувачення, і, коли це дозволяється законом або 

відповідає місцевій практиці, в розслідуванні злочину, нагляді за законністю 

цих розслідувань, нагляді за виконанням рішень суду та здійсненні інших 

функцій як представників інтересів держав (п. 11) [105]. У Рекомендації 

(2000) 19 Комітету Міністрів державам-членам щодо ролі прокуратури в 

системі кримінального правосуддя зазначено, що прокурори в усіх системах 

кримінального правосуддя вирішують питання про відкриття або 

продовження кримінального переслідування; підтримують обвинувачення в 

суді; можуть оскаржувати або вносити апеляційні подання на всі або деякі 

судові рішення [246]. 

У тексті Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи щодо 

дотримання обов’язків та зобов’язань Україною від 27 вересня 2001 року 

Асамблея звернула увагу на необхідність виконати зобов’язання нашої 

держави щодо трансформації ролі та функцій Генеральної прокуратури і у 

зв’язку з цим закликала органи влади повністю імплементувати реформу 

Генеральної прокуратури відповідно до принципів і стандартів Ради Європи, 

маючи на меті скасування наглядових функцій прокуратури, які не 

відповідають Конституції України і загрожують незалежності судової влади 

[198]. 

Аналізуючи відповідні нормативні джерела ПАРЄ, ООН, Комітету 

Міністрів та інших міжнародних організацій, на наш погляд, можна 

виокремити низку положень, які виступають міжнародними стандартами 

участі прокурора у кримінальному провадженні, в тому числі й судовому. До 

них варто віднести наступні: 1) відокремленість органів державного 

обвинувачення від поліції; 2) обмеження кримінально-процесуальної 

діяльності прокурора сферою кримінальної юстиції; 3) здійснення 

прокурором не лише функції обвинувачення, а й ухвалення рішень щодо 

заходів, альтернативних обвинуваченню; 4) активна форма реалізації 
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прокурором наглядових повноважень; 5) спеціалізація прокурорів; 

6) незалежність прокурорів [114, с. 9]. 

Отже, діяльність прокурора за кримінально-процесуальним 

законодавством України у цілому вкладається у виділені міжнародні 

стандарти, але на теперішній час чинне законодавство України передбачає 

ухвалення прокурором рішень щодо заходів, альтернативних кримінальному 

переслідуванню. Так, якщо на стадії досудового розслідування прокурор 

тимчасово ще зберігає за собою наглядові повноваження (хоча слід вказати, 

що доволі значний їх масив відійшов до сфери контрольних функцій слідчого 

судді), то вже в судових стадіях процесу, виходячи із засади змагальності, 

прокурор є не більше, ніж стороною обвинувачення у справі. 

Для того, щоб зрозуміти зміст кримінально-процесуальної діяльності 

прокурора, на підставі аналізу кримінально-процесуальних норм, необхідно 

дослідити співвідношення понять «призначення», «функції», «цілі», 

«завдання» як елементів її змісту.  

Недостатня розробленість питання щодо змісту кримінально-

процесуальної діяльності у доктрині кримінального процесу призвела до того, 

що ухвалений у 2012 році КПК України, будучи максимально наближеним до 

європейських правових стандартів, не зміг уникнути концептуальних 

недоліків, про що свідчить динаміка внесення змін і доповнень до нового 

закону. Станом на 2019 рік їх налічується понад 70. Процедура кримінального 

процесу, запропонована законодавцем, стикнулася із теоретичним 

нерозумінням певних концептуальних положень нового КПК, серед яких і 

призначення процесу. 

Однак, незалежно від того мова йде про призначення чи про завдання 

кримінального процесу (діяльності, провадження, законодавства), мається на 

увазі те, що має бути досягнуто під час кримінального провадження, тобто 

фактично мова йде про цілі кримінально-процесуальної діяльності 

«усередині» даного провадження [100, с. 110]. 
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Вважається, що на сьогодні визначені в ст. 2 КПК України завдання 

кримінального провадження відображають реальний стан кримінальної 

процесуальної політики України, узгоджуються з її пріоритетними 

завданнями в контексті реформування кримінального процесуального 

законодавства у відповідності до європейських стандартів [79, с. 165]. 

На основі викладеного можна зробити наступні висновки. По-перше, 

поняття призначення кримінального судочинства і завдання кримінального 

судочинства тісно пов’язані між собою, проте є різними і не можуть замінити 

одне одного. При визначенні призначення кримінального судочинства 

наголошується на аксіологічному, ціннісному значенні кримінального 

судочинства, для чого саме потрібне кримінальне судочинство, і ця 

властивість кримінального судочинства пов’язується з результатом реалізації 

кримінально-процесуальних норм [322, с. 19]. По-друге, завдання 

кримінального провадження як категорію, що визначає зміст кримінально-

процесуальної діяльності кожного учасника провадження, в тому числі й 

прокурора, доцільно регламентувати для кожної сторони провадження. Мета і 

призначення кримінального провадження як діяльності повинні бути виведені 

за межі норми, що містить його завдання, в окремі положення законодавства. 

По-третє, саме через виконання завдань кримінального судочинства може 

бути здійснено його призначення [1, с. 32]. Учасники кримінального 

провадження, в тому числі й прокурор, про зміст діяльності якого ведеться 

мова, повинні чітко знати із кримінально-процесуального закону, які завдання 

на них покладаються загалом у кримінальному процесі і на кожній окремій 

стадії зокрема, де вони виконують відповідні слідчі та інші процесуальні дії і 

приймають відповідні процесуальні рішення. З цих завдань випливають їхні 

обов’язки (повноваження) і правові наслідки за їх невиконання.  

Призначення кримінально-процесуальної діяльності прокурора у 

судовому провадженні безсумнівно є цілеспрямованим, оскільки в її основі 

знаходяться такі функції, які дозволяють визначити характер його 

цілеспрямованих дій. Функції як стрижневі положення відображають 
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конкретну соціальну спрямованість, а разом з тим і правову природу як 

кримінально-процесуальної діяльності всіх учасників провадження загалом, 

так і діяльності прокурора зокрема. 

Михайловська І.Б. розглядає мету кримінально-процесуальної 

діяльності як сукупний набір цінностей, що є похідними від політичного 

режиму тієї держави, у якій діяльність функціонує, учений виокремлює два 

рівні наукового пізнання категорії «мета судочинства»: 1) мета на рівні 

функціонування усієї системи кримінальної юстиції (соціальне призначення) і 

2) мета провадження у конкретній кримінальній справі [173, с. 27-28]. З такою 

позицією важко не погодитися. Однак, як зазначає Л.В. Карабут, єдине, що 

треба уточнити, так це те, що мета кримінально-процесуальної діяльності, 

«спрямована» назовні, є призначенням цієї діяльності для системи 

кримінальної юстиції та системи більш високого рівня – системи суспільства 

[100, с. 111]. 

В даному випадку це стосується і змісту кримінально-процесуальної 

діяльності прокурора у судовому провадженні. Адже зміст кримінально-

процесуальної діяльності прокурора має свої функціональні напрями, які хоча 

логічно й взаємопов’язані та взаємообумовлені, але в той же час не тотожні. 

У доктрині кримінального процесу зазначені напрями називають 

кримінально-процесуальними функціями [1, с. 148; 13, с. 27148, с. 84; 49, 

с. 341; 50, с. 137;]. Для того, щоб визначити обсяг кримінально-процесуальної 

діяльності прокурора в усіх напрямах, визначених у теорії як його функції, 

необхідно з’ясувати, що саме є функцією у кримінальному процесуальному 

сенсі, тобто її сутність, характер.  

Процесуальні функції, що виконує прокурор у судовому провадженні, 

можна «вивести» шляхом системного аналізу всіх статей КПК України, 

основною з яких є стаття 36. Звідси можна стверджувати, що чинний КПК 

України зобов’язує прокурора виконувати наступні функції у судовому 

розслідуванні: обвинувачення, нагляду, правозахисну [328, с. 89]. Крім того, 
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норми кримінального процесуального права містяться і в окремих законах 

про організацію та діяльність владних суб’єктів кримінального провадження.  

Отже, мова йде про функціональну спрямованість кримінально-

процесуальної діяльності прокурора [29, с. 5; 52, с. 90; 274, с. 439]. 

Михайленко О.Р. наголошує, що не існує універсального визначення поняття 

«функція». Можна лише з існуючих позицій щодо функцій виділити деякі 

загальні елементи. Це, насамперед, те, що «функція» в її динаміці включає в 

себе певну діяльність відповідних осіб, що складається з окремих їх дій. 

Тобто функція має функціонувати, для чого вона і призначена. Однак власне 

діяльність – це ще не визначення функції, а практичне її втілення у межах 

завдань, покладених на прокуратуру, та відповідно до компетенції, якою 

наділені її органи для виконання покладених на них завдань і функцій [172, 

с. 35]. 

Тушев О.О. зазначає, що функції прокурора наділені певними ознаками. 

До них відноситься: визнання функцій прокурора законом (все, що прокурор 

здійснює в рамках своєї діяльності, є обов’язковим до виконання); функції 

прокурора мають процесуально-правову природу; функції прокурора є 

єдиними в своєму роді, тому що жоден державний і недержавний орган не 

володіє тими ж функціями; функції прокурора безпосередньо пов’язані із 

завданнями кримінального судочинства [299, с. 32]. В такому випадку 

прокурор є стороною обвинувачення, і, на відміну від сторони захисту, він 

представляє державне обвинувачення, метою якого служить доказати вину 

підсудного, а також сприяти тому, щоб суд виніс законний, обґрунтований і 

справедливий вирок. 

Загалом кримінальні процесуальні функції можна визначити як 

виражені в законі основні напрями процесуальної діяльності, що 

здійснюються з метою реалізації завдань кримінального провадження 

суб’єктами, уповноваженими на ведення процесу або наділеними правами для 

активної участі в кримінальному провадженні для захисту своїх прав і 

законних інтересів [134, с. 17]. 
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Важливим аспектом виступає питання співвідношення функцій 

прокуратури з функціями прокурора, а також із його повноваженнями в 

окремих галузях права і, зокрема, в кримінальному процесі. З цього приводу 

слід зазначити, що виходячи наведених визначень, вважаємо, що функції 

прокуратури України – це визначений Конституцією та законами України 

перелік напрямів діяльності прокуратури, метою яких є реалізація 

притаманними їй засобами і в межах визначеної законами України 

компетенції такої функції держави як забезпечення законності та 

правопорядку, охорони прав та законних інтересів громадян. Вважаємо, що 

функції прокурора в кримінальному провадженні можна визначити як 

встановлена Конституцією України, Кримінальним процесуальним 

законодавством, Законом України «Про прокуратуру» та іншими законами 

України сукупність напрямів кримінально-процесуальної діяльності 

прокурора, які здійснюються з метою забезпечення додержання законів на 

всіх стадіях кримінального процесу і сприяння законності винесення судових 

рішень у кримінальних справах, та направлена на досягнення виконання 

завдань кримінального судочинства. 

Враховуючи організаційно-правовий зв’язок органу держави та його 

посадових осіб, суб’єктом реалізації функцій прокуратури виступає виключно 

прокурор. У кримінальному провадженні його повноваження визначено 

зокрема п. 15 ст. 3, статтях 36, 284, 290, 338-341 КПК України.  

Права і обов’язки прокурора складають його повноваження, а 

повноваження в свою чергу допомагають реалізувати функції прокурора, які 

покладені на нього в межах завдань кримінального процесу. Кілька функцій 

відразу можуть містити в собі одні і ті ж повноваження. В якості прикладу 

можна привести ситуацію, коли прокурор має право на скасування незаконної 

постанови – таке повноваження поєднує в собі як правозахисну, так і функцію 

процесуального керівництва. 

Слушною є думка І.В. Гловюк, яка зазначає, що для дослідження 

проблематики кримінально-процесуальних функцій слід виходити з базового 
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поняття – поняття кримінально-процесуальної діяльності. Кримінально-

процесуальна функція – це обумовлений завданнями кримінального 

провадження певний самостійний напрямок діяльності суб’єкта (суб’єктів) 

кримінального провадження, що має самостійні завдання, визначає права та 

обов’язки суб’єкта (суб’єктів), їх компетенцію та реалізується за допомогою 

кримінально-процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним 

процесуальним законодавством [48, с. 367]. З урахуванням такого розуміння 

процесуальних функцій та аналізуючи положення ч. 3 ст. 22 КПК України, 

можна виокремити три основні кримінально-процесуальні функції – 

обвинувачення, захисту й правосуддя (судового розгляду справи) [58, с. 42-

43]. 

Можна зробити висновок про те, що кожна функція прокурора сама по 

собі унікальна: кожна з них наділена метою, змістом і формою. Але 

одночасно з цим вони можуть тісно переплітатися та взаємодіяти між собою 

або ж одна передувати іншій. В той же час кілька повноважень прокурора 

можуть поєднуватися в декількох функціях, і останні обмежують напрямки 

діяльності прокурора. 

При цьому «повноваження» як права на здійснення певних дій слід 

відрізняти від поняття «функції» як обов’язку, який випливає із 

запропонованої законом ролі посадової особи, яку він зобов’язаний виконати 

в ході кримінального процесу. Повноваження (права) є засобом, що 

забезпечують виконання функції, складовою частиною функції і повинні 

надаватися в обсязі, необхідному для виконання функції. 

Не менш важливе значення для регламентації кримінально-

процесуальної діяльності прокурора у судовому провадженні має 

класифікація функцій прокурора. 

Якубович Н.Я. розглядає підстави для поділу функцій на основні та 

додаткові. При цьому процесуальні функції будуть носити основний 

характер, якщо спрямованість процесуальної діяльності прокурора буде 

визначатися такими началами: завданнями кримінального судочинства або 
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суб’єктивним процесуальним інтересом, або виконанням процесуальних 

обов’язків. У той же час, крім основних, прокурор може виконувати і 

додаткові функції, які є або похідними від основних, або їх здійснення 

обумовлено обов’язком сприяти іншим учасникам процесу в реалізації їх 

функцій, які для них є основними [332, с. 16]. 

Дещо подібну точку зору висловлює і В.М. Юрчишин, який зазначає, 

що діяльність прокурора у сучасному кримінальному процесі України дістала 

вияв у різних напрямках, одні з яких є основними, наріжними, 

фундаментальними, а тому цілком обґрунтовано визнані функціями 

прокурора. Інші такими не є, але в юридичній літературі також іноді віднесені 

до функцій прокурора [331, с. 54, 126]. До основних автор відносить: 1) 

нагляд за додержанням законів усіма суб’єктами цієї стадії кримінального 

провадження; 2) процесуальне керівництво органами, які розслідують 

кримінальні правопорушення; 3) підготовку обвинувального акта 

(кримінального позову); 4) правозахисну функцію. Додатковими функціями 

прокурора є: 1) безпосередня участь прокурора в розслідуванні кримінальних 

правопорушень; 2) координаційна; 3) запобіжна (попереджувальна); 

4) організаційного забезпечення [331, с. 150]. 

Крім того, автор в подальшому пропонував поділ функцій прокурора на 

загальновизнані, латентні, дискретні функції та, окрім того, прокурор виконує 

дисфункції. Дисфункції прокурора мають позапроцесуальний характер, 

наприклад, здійснення діяльності не в інтересах закону, а з корупційною 

метою. Така діяльність не є процесуальною, бо здійснюється не на підставі 

закону, а всупереч йому. Невстановлення особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, закриття кримінального провадження за скінченням 

термінів давності або винесення судом виправдувального вироку у справі не є 

елементами дисфункцій прокурора. Крім того, в результаті діяльності 

прокурора можуть бути досягнуті об’єктивні наслідки, які є досить 

віддаленими від задекларованої в процесуальному законі мети його 

поведінки, латентними. Так, діяльність прокурора з викриття особи у 
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вчиненні кримінального правопорушення демонструє виконання прокурором 

явної функції, якою є обвинувачення. Латентною функцією (побічним 

наслідком) цієї діяльності є стримування суб’єктів від вчинення нових 

кримінальних правопорушень [327, с. 113]. 

На наш погляд, за обраними критеріями до основних і додаткових 

функцій можуть бути віднесені різні функції. Це говорить про те, що обрані 

авторами підстави не дозволяють ідентифікувати функції однозначно. 

В той же час, С.В. Романов пропонує в якості критерію вибрати 

«значущість кримінально-процесуальної функції» для досягнення мети того 

чи іншого провадження, що визначається, перш за все, зацікавленістю 

прокурора в досягненні мети і вирішенні завдань кримінального процесу (ця 

зацікавленість може бути обумовлена професійним обов’язком прокурора або 

наявністю у нього визнаного законом інтересу в результаті справи), а також 

обсягом прав і обов’язків прокурора щодо впливу на досягнення мети і 

вирішення завдань кримінального процесу [247, с. 11]. На його думку, 

потрібно виділити конкретні ознаки, за якими можна визначити, що 

кримінально-процесуальна функція даного учасника процесу є основною. 

Однак, як визнає сам дослідник, знаходженню універсального критерію, що 

дозволяє відрізнити основну кримінально-процесуальну функцію від 

додаткової, перешкоджає саме поняття основної кримінально-процесуальної 

функції, яке жорстко пов’язане з завданнями того чи іншого провадження у 

кримінальній справі. 

Воронін О.В. поділяє функції прокуратури на самостійні і похідні, 

основні і додаткові. Він вважає, що сучасний перелік функцій прокуратури 

обмежується прокурорським наглядом, кримінальним переслідуванням, 

участю в розгляді справ судами і підтриманням державного обвинувачення 

[39, с. 43-54]. 

Зеленецьким В.С. на підставі аналізу поняття функцій взагалі і 

кримінально-процесуальних функцій зокрема був запропонований 

структурний підхід до функцій, які автор підрозділяв на загальні, окремі, 
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зовнішні і внутрішні. Так, автор запропонував наступні види кримінально-

процесуальних функцій, які здійснює прокурор: контрольно-пізнавальна; 

кримінальне переслідування; державне обвинувачення; вищий нагляд за 

додержанням законів; попередження злочинів (профілактична функція) [87, с. 

31-33]. Подібної точки зору притримується і К. Арушанян, яка в цілому 

погоджується із вказаною вище позицією автора, однак зазначає, що викликає 

заперечення твердження науковця щодо наявності у прокурора контрольно-

пізнавальної функції саме як окремої, притаманної тільки прокурору. На її 

думку, пізнавальна діяльність прокурора не є специфічною, притаманною 

тільки йому, тоді як мова повинна йти про кримінально-процесуальні функції 

саме прокурора [11, с. 72-73]. 

Наводячи позицію О. Толочка [296, с. 54], М.А. Погорецький вказує, що 

структурний аналіз змісту повноважень прокурора дає змогу виокремити такі 

процесуальні функції прокурора у кримінальному провадженні: 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням; контрольно-

наглядову функцію за здійсненням процесуального керівництва; 

організаційно-контрольну функцію за проведенням досудового 

кримінального провадження; підтримання обвинувачення; доведення суду 

позиції щодо підтримання або заперечення судового рішення [211, с. 89]. 

На наш погляд, прокурор у кримінальному провадженні виконує 

наступні функції: процесуального керівництва; державного обвинувачення; 

нагляду за додержанням законів; правозахисну. Адже дані функції чітко 

закріплені у ст. 131-1 Конституції України та ст. 2 Закону України «Про 

прокуратуру». Крім того, дані функції складають основу системи функцій 

прокурора в судовому провадженні і забезпечують досягнення мети 

кримінального процесу. Законодавець, встановивши для прокурора дії, 

здійснення яких вимагає виконання функцій нагляду, не передбачає їх 

законодавчого оформлення як функції на стадії судового провадження. Всі 

названі процесуальні функції прокурора узгоджені із метою та завданнями 

кримінального провадження; обумовлені певним історичним етапом розвитку 
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кримінального процесу та обставинами, що виникають внаслідок здійснення 

раніше виконуваних функцій; пов’язані з метою кожної стадії кримінального 

провадження; утворюють систему функцій на кожній стадії кримінального 

провадження. 

У судовому провадженні функції прокурора незалежні і самостійні, які 

здійснюються послідовно або одночасно. На прокурора може бути покладено 

кілька функцій, які він виконує одночасно або послідовно відповідно до 

встановленої процедури, за обставин, що виникли в результаті здійснення 

інших функцій та зазначених в законі. На наш погляд, розглядаючи функцію 

як обов’язковий елемент певної стадії судового провадження, що забезпечує 

досягнення завдань кримінального провадження, то поділу функцій на 

основні та додаткові в кримінальному процесі просто не існує. Адже, одні 

функції проявляються частіше, інші рідше, але кожна функція вирішує певне 

завдання і її відсутність не дає змоги досягти цілей кримінального процесу. 

Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 

вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями 

органів правопорядку як функцію, що реалізується прокуратурою у стадії 

досудового розслідування у доктрині кримінального процесу, серед науковців 

сумніву не викликає [9, с. 97; 27, с. 75; 42, с. 84-85; 73, с. 21; 87, с. 23; 101, с. 

13; 124, с. 71; 185, с. 6; 189, с. 58]. 

При цьому, концептуальною новелою чинного КПК України є 

положення щодо участі прокурора на стороні обвинувачення на всіх стадіях 

кримінального провадження [44, с. 78].  

В такому випадку при здійсненні процесуального керівництва 

прокурором у стадії досудового розслідування варто звернути на одну його 

особливість. Однак, самостійним етапом діяльності прокурора є встановлення 

особи, яка вчинила злочин та збирання достатніх доказів для встановлення  її 

винуватості. А закінчується цей етап складанням або затвердженням 

прокурором письмового обвинувального акта. В такому випадку, відносно 
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самостійним етапом діяльності прокурора розглядаються дії прокурора та 

рішення, що ним приймаються, з моменту звернення до нього слідчого з 

обвинувальним актом чи іншим підсумковим за результатами проведеного 

досудового розслідування процесуальним документом, і до початку судового 

засідання. Ця діяльність фактично здійснюється на межі двох стадій 

кримінального провадження: вона завершує стадію досудового розслідування 

та забезпечує початок стадії підготовчого провадження. 

Закінчення досудового розслідування як заключний етап стадії 

досудового розслідування має важливе та принципове значення, оскільки 

саме на цьому етапі кримінальне провадження, як правило, переходить від 

своєї досудової частини у судову, і відбувається це внаслідок реалізації 

прокурором відповідних повноважень, зокрема пов’язаних із затвердженням 

обвинувального акта слідчого. Так, відповідно до ч. 2 ст. 283 КПК України 

прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про 

підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити кримінальне провадження; 

2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності; 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. 

На підставі цього можна погодитись із думкою П.М. Каркач, 

В.В. Колодчина, А.Р. Туманянца та В.М. Юрчишина з приводу того, що 

функція нагляду у формі процесуального керівництва не позбавлена ознак 

обвинувальної діяльності. Відтак, діяльність прокурора на всіх стадіях 

кримінального провадження носить обвинувальний характер: підготовчо-

обвинувальний – на стадії досудового розслідування, та остаточно-

обвинувальний – на стадії судового розгляду [101, с. 21; 115, с. 68; 323, с. 90]. 

Слід зазначити, що діяльність прокурора на етапі закінчення 

досудового розслідування має багатогранний і комплексний характер, а її 

зміст визначається правовою природою процесуального статусу прокурора як 

специфічного учасника кримінального провадження [196, с. 125-128]. При 

цьому, досить чітко проявляється взаємозв’язок переходу від однієї стадії 
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(досудового провадження) до іншої (судової), у процесі якого реалізуються 

повноваження прокурора. Так, з однієї сторони, прокурор, досліджуючи 

матеріали досудового розслідування на етапі його закінчення, у тому числі з 

точки зору наявності чи відсутності підстав для прийняття одного з 

передбачених ч. 2 ст. 283 КПК України рішень, продовжує тим самим 

виконувати наглядову функцію під час досудового розслідування. З іншої 

сторони, прийнявши рішення про звернення до суду з обвинувальним актом, 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 

прокурор бере на себе функції підтримання державного обвинувачення в суді, 

представництва інтересів громадянина або держави в суді. Зокрема, 

затвердивши обвинувальний акт слідчого або склавши обвинувальний акт 

самостійно, не погодившись із обвинувальним актом, що був складений 

слідчим, та звернувшись із ним до суду, прокурор фактично приймає 

обвинувачення від органів досудового розслідування та розпочинає 

здійснення державної обвинувальної діяльності в суді. 

Отже, у судовому провадженні характер повноважень прокурора у 

порівнянні з повноваженнями під час здійснення досудового розслідування 

змінюється. Він вже не здійснює процесуальне керівництво, не дає вказівки, 

обов’язкові для виконання. Він вправі звертатись до суду із клопотаннями, 

висловлювати свою думку (позицію) з тих чи інших питань, що 

досліджуються судом, тобто результати здійснення прокурором своїх 

повноважень тут загалом мають рекомендаційний характер. Водночас, 

специфіка діяльності прокурора у суді полягає в тому, що, маючи рівні 

процесуальні можливості зі стороною захисту, прокурор ще виконує 

покладені на нього державні обов’язки. У зв’язку із цим зазнають певної 

трансформації повноваження прокурора в суді, проміжні цілі та завдання 

його діяльності, у тому числі як суб’єкта доказування. 

Доречно, вважаємо, навести позицію Н. Лісової, яка наголошує, що 

функція підтримання державного обвинувачення у суді вважається єдиною, 
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яка, на відміну від інших, не викликала суттєвих зауважень з боку 

міжнародних експертів щодо її відповідності європейським стандартам,  

зокрема, наданих у Спільному висновку Венеціанської комісії і Директорату з 

прав людини і верховенства права Ради Європи стосовно проекту Закону 

України «Про прокуратуру» [151, с. 96-97]. Адже функція підтримання 

державного обвинувачення в суді здавна була притаманна органам 

прокуратури більшості країн світу, незалежно від приналежності до тієї чи 

іншої гілки влади і загального спрямування її діяльності [37].  

На сучасному етапі в доктрині кримінального процесу термін 

«обвинувачення» використовується в багатьох розуміннях – як конституційна 

функція, сторона провадження, вид процесуальної діяльності, елемент 

принципу змагальності, правовий інститут тощо. Однак юридичною наукою 

не вироблено єдиного підходу до розуміння цієї правової категорії [322, с. 

151]. 

Виклад законодавцем положень ст. 22 Закону України «Про 

прокуратуру», на відміну від формулювання інших норм, що регламентують 

повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій, не 

розкриває змісту повноважень із підтримання державного обвинувачення, 

відсилаючи при цьому до КПК України. У ст. 3 КПК України, яка дає 

визначення основних термінів, обвинуваченням названо твердження про 

вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, установленому цим 

кодексом (п. 13 ст. 3). А державне обвинувачення тлумачиться як 

процесуальна діяльність прокурора, що полягає в доведенні перед судом 

обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, 

яка вчинила кримінальне правопорушення (п. 3 ст. 3 КПК України) [137]. 

На наш погляд, позитивне значення має використання в тексті 

Конституції України формулювання «публічне обвинувачення» замість 

«державне обвинувачення» (п. 1 ч. 1 ст. 131-1). Змістовна різниця між цими 

поняттями значна, зокрема: 1) прокурор, підтримуючи у суді обвинувачення, 
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діє в інтересах суспільства і кожної людини для забезпечення правопорядку, 

захисту народу від кримінальних правопорушень. Прокурор складає присягу 

українському народу, суспільству (public) і діє в його інтересах; 2) термін 

«публічне обвинувачення» застосовується в усіх міжнародних документах – 

стандартах діяльності прокуратури, за якими, власне, і відбувається реформа; 

3) де-факто поділ кримінального обвинувачення на приватне та публічне 

встановлює Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК України) 

[131, с. 162]. 

Найменування обвинувачення, яке підтримується прокурором у суді, як 

публічного, свідчить про спрямованість діяльності прокуратури на 

забезпечення публічних (суспільних) інтересів, що повністю відповідає засаді 

верховенства права у контексті юридичного типу праворозуміння та 

корелюється із завданнями кримінального провадження, визначеними у ст. 2 

КПК України. Проте новітня конституційна термінологія потребує уніфікації 

на галузевому (кримінальному процесуальному) рівні, адже КПК України 

вживає термін «державне обвинувачення», а не «публічне обвинувачення», 

але механічна їх заміна не є можливою з урахуванням вже існуючої моделі 

приватного обвинувачення у кримінальному провадженні України. Публічне 

обвинувачення при нормативному закріпленні його у тексті КПК України 

дозволить врахувати інші різновиди обвинувачення, спрямовані на 

забезпечення публічних інтересів (зокрема, у разі впровадження 

пропонованих ідей щодо особливого обвинувачення щодо корупційних 

злочинів та інституту недержавних обвинувачів) [57, с. 254-255]. 

Отже, поняття «обвинувачення» та «державне обвинувачення» є 

складовою функції обвинувачення, яку, відповідно до своїх повноважень, 

здійснює прокурор як сторона обвинувачення. Виходячи із аналізу змісту ч. 2 

ст. 36 КПК України, що розкриває повноваження прокурора, вбачається, що 

функція обвинувачення реалізується прокурором у досудовому провадженні у 

формі підготовки обвинувачення (пункти 1–14 ч. 2 ст. 36 КПК України), а в 
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судовому провадженні – у формі підтримання державного обвинувачення 

(п. 15 ч. 2 ст. 36 КПК України) та представництва інтересів держави в суді.  

Таким чином, здійснювана прокурором загально-процесуальна функція 

обвинувачення ділиться на дві самостійні, але взаємопов’язані частини – 

досудову та судову, кожна з яких реалізується на окремих етапах 

кримінально-процесуальної діяльності прокурора. Змістом першої частини є 

діяльність прокурора та інших учасників сторони обвинувачення, яка 

спрямована на підготовку обвинувачення особи в учиненні кримінального 

правопорушення та виражається в обвинувальному акті. Метою другої 

частини є доведення прокурором обвинувачення в ході судового розгляду 

справи. 

Характерною рисою правового становища прокурора у кримінальному 

судочинстві є пряма залежність його статусу від стадії провадження, на якій 

прокурор бере участь. Незважаючи на запровадження КПК України так званої 

«наскрізної» участі прокурора у кримінальному судочинстві, яка забезпечила 

персональну незмінність фігури прокурора на всіх стадіях провадження, 

статус такої особи зазнає принципових трансформацій при переході від однієї 

стадії до іншої (у першу чергу під час закінчення досудового розслідування і 

початку судових стадій кримінального провадження).  

Таким чином, як зазначає Г.В. Мовчан, процесуальний статус 

прокурора в різних стадіях кримінального процесу визначається по-різному, 

виходячи із тих функцій, які він здійснює на даному етапі провадження у 

кримінальній справі. Цим він суттєво відрізняється від інших суб’єктів 

кримінальної процесуальної діяльності, правовий статус яких є єдиним і лише 

зазнає певної специфіки в окремих стадіях кримінального судочинства [177, 

с. 64]. 

Не слід забувати, що у судовому провадженні характер повноважень 

прокурора у порівнянні з повноваженнями під час здійснення досудового 

розслідування змінюється. Він вже не здійснює процесуальне керівництво, не 

дає вказівки, обов’язкові для виконання. Він вправі звертатись до суду із 
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клопотаннями, висловлювати свою думку (позицію) з тих чи інших питань, 

що досліджуються судом, тобто результати здійснення прокурором своїх 

повноважень тут загалом мають рекомендаційний характер. Водночас, на 

відміну від сторони захисту, специфіка діяльності прокурора у суді полягає в 

тому, що, маючи рівні процесуальні можливості зі стороною захисту, 

прокурор ще виконує покладені на нього державні обов’язки. У зв’язку із цим 

зазнають певної трансформації повноваження прокурора в суді, проміжні цілі 

та завдання його кримінально-процесуальної діяльності [196, с. 128]. 

Резюмуючи вищевикладене, підкреслимо, що зміст кримінально-

процесуальної діяльності прокурора у судовому провадженні становлять її 

призначення, функції, цілі, та завдання. Призначення кримінально-

процесуальної діяльності прокурора у судовому провадженні, її функції, цілі, 

та завдання співвідносяться та тісно взаємодіють між собою. 

 

1.2. Форми реалізації прокурором своїх повноважень та їх 

класифікація 

 

Місце і роль прокурора в судовому провадженні доволі складно 

переоцінити, свідченням чому є численні наукові розробки даного питання 

загально-доктринального, історико-правового, міжнародно-правового, 

порівняльного та практико-прикладного спрямування. До того ж слід вказати 

на існування низки наукових робіт, автори яких ставили перед собою мету 

поглибленого дослідження окремих чітко визначених напрямків роботи 

прокурора на судових стадіях [88, с. 143; 101, с. 116; 141]. 

Маляренко В.Т. та Вернидубов І.В., досліджуючи особливості участі 

прокурора у кримінальному судочинстві, вказують, що реалізація в законі 

функцій прокуратури повинна здійснюватись через закріплення у КПК 

України повноважень і прав прокурора [163, с. 9]. 

Виходячи із аналізу кримінального процесуального законодавства 

України, слід зазначити, що його норми закріплюють ключову роль 
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прокурора у стадії судового розгляду кримінальних справ, реалізуючи на цій 

стадії дві функції: 1) прокурор здійснює підтримання публічного 

обвинувачення в суді; 2) прокурор здійснює представництво інтересів 

держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначений законом. 

При цьому, якщо у першому випадку з реалізацією вказаної функції 

прокурором все зрозуміло, то, реалізуючи другу функцію, прокурор в 

основному забезпечує вирішення цивільного позову як основного засобу 

відшкодування шкоди в кримінальному провадженні. 

В той же час, у доктрині кримінального процесу існують форми участі 

прокурора у кримінальному провадженні, завдяки яким він реалізує свої 

повноваження, в тому числі й у судовому провадженні. Існує думка, що 

прокурор здійснює доказування, по-перше, шляхом безпосередньої участі у 

збиранні та перевірці доказів і, по-друге, оцінюючи докази під час вивчення 

матеріалів кримінальних проваджень, що надходять до нього від слідчого. Як 

зазначає А.І. Палюх, керуючись цим твердженням, можна визначити форми 

участі прокурора у доказуванні як особливі способи здійснення ним 

пошуково-пізнавальної діяльності, що полягають у здійсненні безпосередньо 

прокурором слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій або даванні 

вказівок чи доручень слідчому, керівнику органу досудового розслідування, 

оперативному підрозділу, спрямованих на збирання, перевірку доказів з 

метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час 

кримінального провадження [200, с. 62]. 

Отже, підставою розрізнення форм є безпосереднє виконання 

прокурором дій зі збирання та перевірки доказів або опосередкована участь у 

доказуванні шляхом давання вказівок щодо оцінки доказів при вивченні 

матеріалів кримінальних проваджень, що надходять до нього від слідчого. До 

безпосередніх форм участі у доказуванні належать ті, де прокурор особисто 

бере участь в отриманні доказів, а до опосередкованих – ті дії, де він реалізує 

свої процесуальні повноваження як процесуальний керівник досудового 

розслідування кримінального правопорушення.  
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Про безпосередню участь прокурора у збиранні та перевірці доказів 

йдеться в тих випадках, коли прокурор:  

1) бере участь у проведенні слідчих (розшукових) дій;  

2) проводить слідчу (розшукових) дію самостійно;  

3) особисто розпочинає розслідування у кримінальному провадженні 

(особливий випадок);  

4) бере участь у проведенні розслідування у складі слідчої групи. У 

доктрині кримінального процесу ще радянського періоду науковцями 

обґрунтовано вказувалося на те, що безпосередня участь прокурора в 

розслідуванні – найефективніший метод здійснення нагляду за законністю 

провадження слідчих (розшукових) дій зі збирання доказів [43, с. 30].  

Беручи участь у проведенні слідчої (розшукової) дії, прокурор має 

можливість попередити порушення закону, надати самій дії належний 

напрямок і забезпечити найповніше виявлення і закріплення доказів. 

Особливого значення це набуває під час проведення невідкладних слідчих 

(розшукових) дій із виявлення і закріплення слідів злочину, позаяк від їх 

результатів багато в чому залежить подальший напрямок розслідування. 

Упущення ж при провадженні цих дій можуть бути такими, що їх важко 

усунути, або такими, що взагалі не усунуться. Участь прокурора при 

проведенні слідчої (розшукової) дії може мати активний характер – коли 

прокурор дає вказівки про проведення конкретних дій із виявлення джерел 

інформації (наприклад, при огляді місця події) і особисто здійснює низку дій 

із отримання необхідних даних (приміром, особисто ставить допитуваній 

особі запитання) [200, с. 63].  

Прокурор на нинішній час за чинним кримінальним процесуальним 

законодавством не може здійснювати самостійно доказування в повному 

обсязі під час досудового розслідування. Рахунов Р.Д. висловлював 

заперечення проти закріплення за прокурором цього повноваження, позаяк в 

такому разі він бере на себе роль слідчого, а нагляд за розслідуванням справи 

перестає функціонувати [238, с. 154-155]. 
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В даному випадку доцільність аналізу форм участі прокурора у 

досудовому кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що прокурор 

наділений повноваженнями, які стосуються доказування і у стадії судового 

провадження. Відповідно, відкидати форми участі прокурора у доказувані у 

стадії судового провадження абсолютно є неприпустимим. 

Процесуальні повноваження прокурора визначаються у КПК України, 

Законі України «Про прокуратуру», а також положеннях міжнародних 

договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 

України. Важливе значення у регулюванні процесуальних повноважень 

прокурора мають підзаконні нормативно-правові акти, зокрема накази 

Генерального прокурора України, в яких містяться положення, спрямовані на 

підвищення ефективності прокурорської діяльності, вирішення завдань 

прокурора в кримінальному провадженні, створення необхідних умов для 

реалізації ним покладених на нього державою повноважень. 

При цьому, в законодавстві України, в якому закріплені повноваження 

прокурора у кримінальному провадженні, спостерігається певна 

неузгодженість понятійно-категоріального апарату. Так, у КПК України 

використовуються різноманітні терміни по відношенню до реалізації 

прокурором своїх повноважень. Наприклад, у ст. 3 КПК України 

використовується термін «повноваження» при визначенні поняття 

«прокурор», у ст. 25 КПК України, визначаючи зміст засади публічності, 

закріплюється положення, відповідно до якого прокурор, слідчий зобов’язані 

в межах своєї «компетенції» розпочати досудове розслідування в кожному 

випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення. У 

ст. 36 КПК України закріплено перелік повноважень прокурора [137]. У 

статтях 9, 11, 13 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. 

використовується термін «повноваження». А у ч. 2 ст. 7 Закону України «Про 

прокуратуру» вказується на «компетенції» прокуратури [233]. На це 

вказували науковці у галузі кримінального процесу, аналізуючи норми КПК 

України 1960 року [294, с. 394]. 
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Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що поняття 

«повноваження» включає в себе одночасно права та обов’язки. Отже, 

процесуальні повноваження прокурора у судовому кримінальному 

провадженні слід розглядати як сукупність закріплених у законі, галузевих 

наказах Генерального прокурора України прав та обов’язків прокурора під 

час його участі у судовому процесі, які реалізуються за допомогою 

визначених у вказаних нормативно-правових актах правових засобів.  

Відповідно, повноваження прокурора у судовому кримінальному 

провадженні характеризуються наступним:  

1) вказані повноваження закріплені в КПК України, Законі України 

«Про прокуратуру, галузевих наказах Генерального прокурора України, 

інших нормативно-правових актах;  

2) уповноважений їх застосовувати виключно прокурор у 

кримінальному провадженні;  

3) для застосування процесуальних повноважень повинні мати місце 

певні підстави, які зумовлюються конкретною ситуацією;  

4) процесуальні повноваження реалізуються за допомогою законодавчо 

визначених правових засобів [124, с. 46-47]. 

З поняттям «повноваження» тісно пов’язаний термін «правові засоби». 

У науковій літературі зазвичай ототожнюють правові засоби з актами 

прокурорського реагування [5, с. 39]. На нашу думку, термін «правові засоби» 

має більш широке значення, оскільки охоплюється не лише наглядовою 

діяльністю прокуратури, а й іншою функціональною діяльністю прокурора. З 

аналізу ст. 36 КПК України вбачається, що прокурор із метою реалізації своїх 

повноважень у кримінальному провадженні застосовує такі правові засоби, як 

доручення, вказівка, постанова, клопотання, апеляційна скарга, повідомлення 

про підозру, обвинувальний акт та інші [137]. 

Правовими засобами є юридичні акти, якими можуть бути акти-рішення 

і зовні виявляються вербальні акти-дії прокурора, з використанням яких 

прокурор реалізує свої повноваження (клопотання, протест тощо) [5, с. 39]. 
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Прикладом здійснення повноваження прокурора, що реалізується з 

використанням юридичного акту-дії прокурора, може бути, зокрема, 

публічний виступ з обвинувальною промовою при підтриманні публічного 

обвинувачення в судовому засіданні. 

При цьому слід звернути увагу, що чинний Закон України «Про 

прокуратуру» передбачає наступні правові засоби, які прокурор використовує 

під час здійснення нагляду за додержанням законів органами, що провадять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство: 1) абзац 2 ч. 1 

ст. 25 Закону передбачає письмові вказівки прокурора; 2) абзац 3 ч. 1 ст. 25 

Закону вказує на видання прокурором розпоряджень [233]. 

Отже, спектр повноважень прокурора у кримінальному провадженні 

доволі широкий. Прокурор, здійснюючи у кримінальному провадженні свою 

діяльність, спрямовує її на виконання визначених Законом України «Про 

прокуратуру» та КПК України функцій прокуратури, реалізує найбільш 

типові повноваження, які визначені у теорії компетенції: керує, управляє, 

вирішує, бере участь, нормує, організовує, розробляє, вказує, координує, 

контролює та забороняє [124, с. 49-53].  

Ознайомлення з конкретними повноваженнями прокурора за КПК 

України дозволяє зробити висновок, що вони можуть бути класифіковані 

різним чином. В такому випадку варто звернути увагу на класифікацію 

повноважень прокурора у кримінальному провадженні.  

Класифікація повноважень прокурора, як і будь-яких інших правових 

явищ, виступає важливим науковим засобом пізнання сутності і різноманіття 

форм їх прояву. Класифікація дозволяє комплексно та системно бачити їх 

різноманітність, що представляє певну цінність в плані наукового підходу до 

вивчення інституту прокурорських повноважень, а також допомагає 

практичним прокурорським працівникам забезпечувати системний і більш 

професійний підхід в плані організації і здійснення своєї кримінально-

процесуальної діяльності, що є важливим в умовах зростання вимог до 
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прокурорської професії. А науковість класифікації передбачає теоретично 

вивірений правильний вибір підстав класифікації. 

Як зазначають К.І. Амірбеков та М.А. Магомедов, найбільш важливою і 

в науковому плані вивіреною є класифікація повноважень прокурора за 

джерелами права, в яких закріплюються повноваження прокурора. На цій 

підставі повноваження прокурора можна поділити на три групи: 

повноваження, встановлені Конституцією; повноваження, встановлені 

національними законами; повноваження, встановлені підзаконними 

нормативними правовими актами [5, с. 41]. До першої групи можна віднести 

встановлені Конституцією України повноваження Генерального прокурора з 

приводу призначення певних прокурорів, до другої – повноваження 

прокурорів, встановлені Законом України «Про прокуратуру» та іншими 

законами, до третьої – повноваження, встановлені Наказами Генерального 

прокурора України. 

Кайло І. зауважує, що повноваження прокурора у кримінальному 

провадженні може бути розподілено на такі групи: 1) повноваження, 

спрямовані на забезпечення дотримання вимог допустимості безпосередньо 

під час збирання та закріплення доказів (п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України – в 

частині наявності у прокурора права брати участь у проведенні 

процесуальних дій і права самостійно їх проводити); 2) «контрольні 

повноваження», тобто такі, в ході здійснення яких прокурор має змогу 

виявити вади доказового матеріалу (право мати повний доступ до матеріалів, 

документів та інших відомостей, які стосуються досудового розслідування та 

судового провадження; погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань 

слідчого до слідчого судді про проведення процесуальних дій, самостійно 

подавати такі клопотання); 3) «компенсаційні повноваження», що спрямовані 

на усунення недоліків досудового слідства у випадку попереднього виявлення 

порушень вимог допустимості (доручати слідчому, органу досудового 

розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних 
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дій або давати вказівки щодо їх проведення; скасовувати незаконні та 

необґрунтовані постанови слідчих; приймати процесуальні рішення у 

випадках, передбачених КПК України, у тому числі щодо закриття 

кримінального провадження та продовження строків досудового 

розслідування) [97, с. 87-89].  

Повноваження прокурора можна класифікувати на ті, які він здійснює в 

досудовому провадженні у кримінальній справі і ті, які реалізуються ним в 

ході судового розгляду. Дійсно, в ході судового розгляду прокурор, на 

відміну від суду, державно-владними повноваженнями не наділений, а його 

роль зводиться до ролі представника сторони в процесі [295, с. 394]. 

Крім того, Ю.В. Коробко пропонує класифікувати повноваження 

прокурора у кримінальному провадженні у залежності від характеру 

діяльності прокурора на наступні групи: 1) перевірочні (витребування та 

вивчення матеріалів кримінального провадження); 2) повноваження щодо 

реагування (внесення вказівок, доручень, ініціювання дисциплінарної 

відповідальності слідчого, його заміни); 3) погоджувальні повноваження 

(погодження клопотань слідчого); 4) організаційні (організація прокурором 

досудового розслідування). А також, у залежності від суб’єкта, який здійснює 

повноваження у кримінальному провадженні, їх доцільно поділити на: 1) 

універсальні (здійснюються прокурорами загальної ланки); 2) спеціальні 

(здійснюються військовими прокурорами та прокурорами Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури) [124, с. 58-59]. Однак, на нашу думку, поділ 

повноважень на універсальні та спеціальні є дещо некоректним. Оскільки як 

військова, так і антикорупційна прокуратури виконують функції, передбачені 

ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» та згідно законодавства не є 

спеціалізованими органами прокуратури. 

Гловюк І.В. виділяє низку специфічних для судового розгляду 

повноважень прокурора та поділяє їх на такі групи: 1) повноваження із 

визначення меж судового розгляду; 2) повноваження із доказування 

обґрунтованості обвинувачення; 3) повноваження з викладення правової 
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позиції прокурора; 4) інші повноваження (пов’язані із заявленням клопотань 

про застосування заходів, які забезпечують належну поведінку учасників 

кримінального провадження, інших клопотань тощо) [47, с. 39]. 

Враховуючи викладене, залежно від процесуальної спрямованості 

пропонуємо процесуальні повноваження прокурора у судовому 

кримінальному провадженні розподілити на: 1) повноваження, які 

реалізуються на стадії підготовчого провадження; 2) повноваження, пов’язані 

зі стадією судового розгляду (зміна та доповнення прокурором 

обвинувачення, відмова прокурора від підтримання обвинувачення, участь 

прокурора в доказуванні під час судового провадження, участь прокурора в 

судових дебатах) та 3) повноваження, пов’язані зі стадією перевірки судових 

рішень. 

В залежності від мети (процесуальної спрямованості) запропоновано 

процесуальні повноваження прокурора у судовому кримінальному 

провадженні розподілити на наступні:  

1) повноваження, спрямовані на організацію судового процесу; 

2) повноваження, спрямовані на забезпечення реалізації прав учасників  

судового процесу; 

3) повноваження, спрямовані на забезпечення встановлення обставин 

кримінального провадження в судовому процесі; 

4) повноваження, спрямовані на забезпечення законності судового 

рішення. 

Видається слушним проаналізувати їх більш детально. 

1) повноваження спрямовані на організацію судового процесу: 

а) клопотання прокурора про закриття кримінального провадження 

(п. 9, 14, 15 ст. 36, 283, 284, 314, 315 КПК України). Підстави та порядок 

закриття кримінального провадження встановлені у ст. 284 КПК, яка, крім 

іншого, визначає випадки, коли закриття провадження уповноважений 

здійснювати слідчий, а коли – прокурор. 4 листопада 2018 року набув 

чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 



 43 

України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників 

кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час 

здійснення досудового розслідування» 2548-VIII від 18.09.2018 р. Вказаним 

законом внесено зміни до статей 220, 284, 303, 307, 309 КПК України в 

частині надання іншій особі, права чи законні інтереси якої обмежуються під 

час досудового розслідування, або її представнику права заявляти клопотання 

слідчому, прокурору про закриття кримінального провадження, якщо існує 

нескасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального 

провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 ч.1 ст. 284 КПК, а в 

разі відмови у задоволенні клопотання звернутися зі скаргою до слідчого 

судді. Згідно ч.3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні 

прокурор має право заявити клопотання про закриття провадження у випадку 

встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або 

частиною другою ст. 284 КПК України. 

Крім того, прокурор, який бере участь в апеляційному та касаційному 

провадженнях, під час виконання своїх повноважень, спрямованих на 

організацію судового процесу відповідно до вимог законодавства: висловлює 

мотивовану позицію щодо законності оскарженого судового рішення в межах 

вимог, викладених в апеляційних скаргах, а за наявності підстав для 

прийняття рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні скарги не 

надійшли, ініціює прийняття судом відповідного рішення; встановлюють 

підстави та за їх наявності заявляють мотивовані письмові клопотання про 

передачу касаційного провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або 

Великої Палати Верховного Суду; інформують про результати касаційного 

розгляду керівника прокуратури регіонального рівня або його першого 

заступника чи заступника згідно з розподілом обов’язків, а прокурори 

Генеральної прокуратури України – Генерального прокурора або його 

першого заступника чи заступника, заступника Генерального прокурора – 

Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора – 
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керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури згідно з розподілом 

обов’язків [228]. 

б) клопотання прокурора про зупинення кримінального провадження 

(статті 219, 280, 281, 282, 335, 441 КПК України). Констатуємо факт, що у 

стадії судового розгляду статтею 335 КПК України задекларовано наявність 

двох підстав для зупинення судового провадження. І тут одразу варто 

уточнити, законодавець найменував дану статтю не «зупинення судового 

розгляду», а «зупинення судового провадження», що свідчить про 

універсальний характер даного інституту стосовно судового провадження у 

першій інстанції та судового провадження з перегляду судових рішень. До 

того ж, законодавцем у п. 24 ч.1 ст. 3 КПК України нормативно закріплено: 

«судове провадження – кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке 

включає підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та 

проголошення судового рішення, провадження з перегляду судових рішень в 

апеляційному, касаційному порядку, Верховним Судом України, а також за 

нововиявленими обставинами».  

Так, на розгляді в Тернопільському міськрайонному суді перебувало 

кримінальне провадження за № 12016210180000089 від 05.02.2016 року 

відносно ОСОБА_2, обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України. Зважаючи на факт 

систематичного ухилення обвинуваченого від явки до суду, прокурор в 

судовому засіданні заявив клопотання про надання дозволу на затримання з 

метою приводу обвинуваченого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, для участі в 

розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою. А також прокурор заявив клопотання про зупинення судового 

провадження до розшуку обвинуваченого. Дане клопотання прокурора 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області задовольнив 

повністю [311]. 

в) клопотання прокурора про відкладення судового засідання.  
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Судовій практиці України відомі безліч способів відкладання судового 

розгляду в кримінальному провадженні: від чітко визначених процесуальним 

законодавством (не прибуття на виклик суду; клопотання про відкладення 

судового розгляду у зв’язку із необхідністю подати додаткові докази; 

клопотання про відкладення судового розгляду для ознайомлення із 

матеріалами кримінального провадження; клопотання про відкладення 

судового розгляду у зв’язку із необхідністю підготуватися до судових дебатів 

тощо) до «форсмажорних» (погане самопочуття учасника судового 

провадження в залі суду; вимкнення електроенергії; крадіжка важливих 

документів; блокування залу судового засідання та ін.). Однак, законодавче 

визначення поняття «відкладення судового розгляду у кримінальному 

провадженні» у КПК України відсутнє. 

г) висловлення думки про скорочений судовий розгляд (статті 381-382 

КПК України). Так, суд за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого 

з прокурором, має право розглянути обвинувальний акт щодо вчинення 

кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому 

засіданні за відсутності учасників судового провадження, якщо 

обвинувачений, що був представлений захисником, беззаперечно визнав свою 

винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини і 

згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності, а потерпілий не 

заперечує проти такого розгляду [137].  

д) відкликання апеляційної чи  касаційної скарги (статті 393, 403, 425, 

432 КПК України). У нормах КПК України передбачена процедура відмови 

від апеляційної чи  касаційної скарги учасниками провадження, які мають на 

це право. В тому числі і прокурором.  

Однак, при цьому автор цілком усвідомлює основну відмінність 

інститутів «відкликання апеляційної скарги», «відкликання касаційної 

скарги» та «відмови від апеляційної скарги», «відмови від касаційної скарги», 

яка полягає в тому, що відкликання скарги може здійснюватися не лише 

апелянтом, але й підзахисним та представленою особою, в інтересах яких 



 46 

вона подана, у той час, як легітимація на відмову від апеляційної скарги має 

лише особа, яка її подала. Відмова від апеляційної скарги прирівнюється до її 

неподання, тому суд апеляційної інстанції не вправі вимагати та оцінювати 

мотиви такого рішення [23, с. 147]. 

На наш погляд, подання апеляційної скарги є доконаним фактом, 

заперечити який неможливо. Прийнятним видається термін, який 

використовувався у КПК України 1960 р. – «відкликання» апеляційної скарги, 

тобто повернення до попереднього стану, припинення виконання 

апеляційною інстанцією обов’язків щодо розгляду апеляційної скарги. 

е) відмова прокурора від обвинувачення, зміна прокурором 

обвинувачення, доповнення прокурором обвинувачення (статті 338, 339, 340 

КПК України).  

Прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час 

досудового провадження у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, має достатньо широкі повноваження й під час судового 

розгляду справи, де він підтримує державне обвинувачення, має право 

відмовитися від підтримання державного обвинувачення, змінити його або 

висунути додаткове обвинувачення (п. 15 ч. 2 ст. 36, ч. 2 ст. 337 КПК) [137]. 

Це пов’язано з тим, що прокурор є незмінним протягом усього провадження у 

справі. Незмінність прокурора забезпечує його участь у кримінальному 

провадженні від початку досудового розслідування до завершення 

кримінального провадження вироком суду, який набрав законної сили. Це 

покладає на нього повну відповідальність за законність, всебічність, 

неупередженість досудового розслідування та позиції в стадії судового 

розгляду справи [299, с. 90-91].  

У відповідності до ч. 1 ст. 338 КПК з метою зміни правової кваліфікації 

та/або обсягу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення, 

якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини 

кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа 

[137]. 
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2) повноваження спрямовані на забезпечення реалізації прав учасників  

судового процесу:  

а) заперечення прокурора (статті 393 402, 431 КПК). Прокурор є 

самостійним у своїй кримінальній процесуальній діяльності. Під 

запереченням слід розуміти незгоду суб’єкта права на апеляційне оскарження 

з позицією того чи іншого апелянта, викладеній у його апеляції, та є формою 

виразу своєї власної позиції у справі з обґрунтуванням безпідставності та 

непереконливості доводів процесуального опонента. А тому, зважаючи на 

норми кримінального процесуального законодавства, прокурор у судовому 

провадженні має право на подання заперечення на апеляційні або касаційні 

скарги інших учасників провадження протягом установленого КПК строку, 

подання заперечення на цивільний позов [23, с. 167].  

б) думка прокурора (п. 6 ст. 27, статті 81, 172, 314, 325, 326, 327, 349, 

350, 361, 495, 583, 584 КПК України). У мовознавстві поняття «думка» 

тлумачиться як те, що з’явилося в результаті міркування, продукт мислення, 

припущення, передбачення, як знання в якій-небудь галузі. Відображення 

об'єктивної дійсності в поняттях, судженнях, висновках; процес мислення [33; 

270, с. 435]. А термін «висновки» тлумачиться як остаточна думка про що-

небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань або 

розгляду певних фактів [270, с. 435]. Звідси під висновками прокурора є 

логічні підсумки, яких він дійшов за результатами оцінки процесуальної 

діяльності учасників кримінального провадження. Думка прокурора – це 

передбачений законом вираз мотивованого судження прокурора про 

дотримання законності в розглянутому питанні або прийнятому рішенні з 

позиції відповідності їх нормам матеріального та процесуального права. 

в) протест прокурора (ст. 352 КПК України). Одна з перших змін у 

частині оскарження й перевірки судових рішень відбулася 1992 р. та полягала 

у коригуванні назви та змісту глав 29 та 30 у зв’язку зі змінами законодавства 

про прокуратуру – такий акт реагування прокурора, як протест, було замінено 

поданням. Протест прокурора (від лат potestor – заявляю, свідчу, публічно 
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оголошую) виступає одним із важливих правових засобів реагування на 

порушення закону, публічний характер якого виражається в письмовій формі, 

встановленою процесуальним законодавством.  

На сьогоднішній момент, у судовому засіданні під час допиту свідка 

сторонами кримінального провадження головуючий за протестом сторони 

має право зняти питання, що не стосуються суті кримінального провадження. 

В даному випадку, такий протест може ініціювати і безпосередньо прокурор у 

судовому провадженні. Відповідно під протестом слід розуміти правовий 

засіб реагування, який полягає в мотивуванні заперечень прокурора, наданні 

аргументів, котрі не стосуються суті кримінального провадження. 

В даному випадку доречно звернути увагу на реалізацію прокурором 

своїх повноважень у вигляді письмових вказівок та доручень прокурора (ч. 2 

п. 4 ст. 36 КПК України). Засобом забезпечення належного напряму 

розслідування, його швидкості, повноти та неупередженості слугують 

доручення та вказівки прокурора, які повинні визначати перспективи 

розслідування, конкретизувати завдання доказування у кожному 

кримінальному провадженні. Жогін М.В. і Фаткуллін Ф.Н. справедливо 

відзначають, що наявність у провадженні письмових вказівок підвищує 

значення прокурорського нагляду за законністю розслідування. Аналіз таких 

вказівок дозволяє судити про їх обґрунтованість і продуманість, дає 

можливість перевірити, якою мірою вони виконані слідчим. Крім того, 

учасники процесу під час ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження можуть переконатися в тому, що прокурор активно впливав на 

хід досудового розслідування, направляючи його задля встановлення події 

кримінального правопорушення, і тим самим сприяв захисту їхніх законних 

прав [77, с. 349]. Відповідно до п. 11.2.2 Інструкції з діловодства в органах 

прокуратури у наглядові провадження, які заведені за кримінальними 

провадженнями, підшиваються копії письмових вказівок прокурора [92]. 

3) повноваження спрямовані на забезпечення встановлення обставин 

кримінального провадження в судовому процесі (участь в судових допитах, 
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клопотання прокурора про судові доручення, клопотання прокурора про 

порядок дослідження доказів, висловлення думки про питання експерту при 

призначенні судової експертизи тощо) (статті 36, 314-363 КПК України). 

Першою судовою стадією кримінального процесу виступає підготовче 

провадження, регламентоване у гл. 27 (статті 314-317 КПК України). 

Завданням вказаної стадії кримінального процесу є не вирішення наперед 

питання про винуватість обвинуваченого, на підставі обвинувального акта і 

реєстру матеріалів кримінального провадження, думок та клопотань 

учасників кримінального процесу суд встановлює наявність або відсутність 

достатніх правових та фактичних підстав для призначення судового розгляду, 

а за наявності таких підстав призначає судовий розгляд та вчиняє підготовчі 

дії для забезпечення необхідних умов його ефективного проведення [184, с. 

588]. 

Колодчиним В.В. звертається увага, що принципово інший підхід КПК 

2012 р. до питання забезпечення незаангажованості судді під час судового 

розгляду породив усічення контрольної функції суду в рамках підготовчого 

провадження, компенсувавши її перманентною контрольною діяльністю 

слідчого судді під час досудового розслідування. Тож на сьогодні контрольні 

повноваження судді, що здійснює підготовче провадження, 

розповсюджуються лише на кінцевий етап досудового розслідування, який 

передбачає складання підсумкових документів та вручення їх копій 

учасникам кримінального провадження, що у свою чергу актуалізує питання 

участі прокурора в стадії підготовчого провадження [114, с. 10]. 

Готуючись до участі у підготовчому судовому засіданні, прокурору 

необхідно враховувати, що підготовче судове засідання в судовому 

провадженні – це самостійна стадія кримінального процесу, у якій суд 

зобов’язаний перевірити матеріали справи, призначити кримінальне 

провадження до судового розгляду. Важливість питань, які будуть 

розглядатися у підготовчому судовому засіданні, зобов’язує прокурора 

ґрунтовно підготуватися до судового засідання. Знаючи матеріали справи, він 
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повинен переконати суд прийняти рішення про призначення справи до 

судового розгляду. 

Так, прокурор у підготовчому судовому засіданні відповідно до вимог 

законодавства: мотивує позицію щодо можливості призначення судового 

розгляду; заявляє клопотання про здійснення судового виклику осіб для 

допиту; за наявності підстав заявляє клопотання про витребування речей чи 

документів, розгляд судом питання про обрання, зміну, скасування або 

продовження заходів забезпечення кримінального провадження (в тому числі 

запобіжного заходу щодо обвинуваченого), долучення документів і 

матеріалів, що мають значення для кримінального провадження; у 

передбачених законом випадках ініціює надання доручення органу пробації 

щодо складання досудової доповіді та виклик його представника для участі в 

судовому засіданні; звертає увагу суду на необхідність обов’язкового 

роз’яснення обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачено 

покарання у виді довічного позбавлення волі, права на розгляд кримінального 

провадження стосовно нього судом присяжних, а у випадку призначення 

такого розгляду під час відбору присяжних використовує право ставити 

запитання, які можуть мати значення для їх відводу; здійснює інші 

повноваження у судовому провадженні, передбачені КПК України [228]. 

Підготовче судове засідання в судовому провадженні у першій інстанції 

є обов’язковою стадією кримінального процесу, в якій суд визначає 

можливість на законних підставах призначати кримінальне провадження до 

судового розгляду [138, с. 667]. Підставою для проведення такого засідання 

має бути надходження до суду одного з наступних документів: 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного характеру, клопотання про застосування примусових заходів 

виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності. Ніякі інші документи не можуть бути підставою для 

призначення підготовчого судового засідання. Цікавим фактом є те, що кожен 

з чотирьох перелічених документів, які ініціюють проведення підготовчого 
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судового засідання, не є актом прокурора. Так, обвинувальний акт, хоча й 

складається слідчим, проте затверджується прокурором, а зазначені 

клопотання складаються та подаються прокурором. 

Під час підготовчого провадження нормативно передбачене право 

прокурора заявляти клопотання про здійснення судового виклику певних осіб 

до суду для допиту, витребування певних речей чи документів, обрання, 

зміну чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження, в 

тому числі запобіжного заходу, обраного обвинуваченому (частини 2, 3 

ст. 315 КПК України). 

У підготовчому провадженні не обговорюється і не вирішується 

питання про доведеність вини обвинуваченого, але це не дає підстави 

прокурору формально підходити до підготовки до участі в судовому процесі. 

У такому випадку можна погодитися із думкою В.В. Колодчина з приводу 

того, що суд під час підготовчого провадження вправі перевірити лише факт 

наявності реєстру матеріалів досудового розслідування, а не його зміст. 

Відсутність реєстру є безумовною підставою для повернення обвинувального 

акту (або іншого підсумкового документа) прокурору на доопрацювання, 

проте недоліки у самому реєстрі не можуть бути розцінені як підстава для 

такого судового рішення [114, с. 10]. 

При цьому, відповідальність за якість та обґрунтованість 

обвинувального акта законом покладено виключно на прокурора, а 

враховуючи, що обвинувач у кримінальному провадженні є незмінним, його 

відповідальність набуває ще й «особистого» характеру. Отже, на сьогодні 

критеріями прийнятності обвинувального акта у національній правовій 

системі доцільно вважати не лише відповідність документа формі, змісту, 

обвинуваченню та процедурі національного законодавства, а також 

відповідність його європейським пріоритетам і стандартам справедливості, 

визначеним у положеннях Конвенції та практиці Європейського суду [170, 

с. 192]. 
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До підготовчого слухання справи прокурор повинен: а) вивчити і 

законспектувати матеріали справи з аналізом доказів; б) скласти план 

доповіді і обґрунтування своєї позиції з тих питань, які з’ясовує суд; 

в) ознайомитись із матеріалами: документами, скаргами, клопотаннями, які 

надійшли безпосередньо до суду після направлення справи прокурором; 

г) відпрацювати позицію інших учасників процесу, їх можливих клопотань, 

враховуючи, що ухвала судді про призначення справи до розгляду 

оскарженню не підлягає, за винятком повернення обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру. Тому при підготовчому розгляді справи інформація прокурора 

щодо можливості призначення справи до розгляду і його думка щодо 

клопотань інших учасників процесу повинні бути об’єктивними, ґрунтуватися 

на матеріалах справи та нормах закону [101, с. 61-62]. 

Активність прокурора у підготовчому судовому засіданні створює 

умови для вичерпного дослідження доказів у подальших етапах судового 

розгляду справи. Ці обставини вимагають від прокурора бути уважним при 

вирішенні судом процедурних питань, особливо клопотань, які заявляють 

інші учасники судового розгляду [101, с. 63]. 

На виконання вимог КПК України наказом Генерального прокурора 

України «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному 

провадженні» від 28.03.2019 р. № 51 прокурори всіх рівнів зобов’язані брати 

участь в судовому провадженні з розгляду обвинувальних актів, крім 

випадків, передбачених законом, клопотань про звільнення осіб від 

кримінальної відповідальності, застосування, продовження, зміни або 

припинення примусових заходів медичного та виховного характеру, 

виконання вироку суду іноземної держави або його приведення у 

відповідність із законодавством України, вирішення питань, пов’язаних з 

виконанням судових рішень, відновлення втрачених матеріалів 

кримінального провадження [231].  
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Прокурор під час судового розгляду у кримінальному провадженні 

реалізує наступні повноваження: вживає заходів щодо забезпечення явки до 

суду свідків обвинувачення; при дослідженні доказів з’ясовує обставини 

кримінального правопорушення та інші факти, що мають значення для 

кримінального провадження; доводить перед судом належність і 

допустимість доказів, зібраних стороною обвинувачення, об’єктивно оцінює 

сукупність доказів із точки зору їх достатності для доведення винуватості; 

заперечує проти долучення до кримінального провадження як доказів 

матеріалів сторони захисту, до яких не було надано доступ стороні 

обвинувачення, а у випадку встановлення очевидної недопустимості доказу 

сторони захисту заявляє клопотання про припинення його дослідження; у 

межах повноважень забезпечує своєчасне та повне виконання органом 

досудового розслідування доручень суду про проведення слідчих 

(розшукових) дій, ухвалених за їх клопотаннями; у разі встановлення нових 

фактичних обставин кримінального правопорушення змінює обвинувачення 

(у тому числі обсяг обвинувачення у разі часткової відмови від 

обвинувачення) та наводить у новому обвинувальному акті мотиви 

прийнятого рішення, а в разі отримання відомостей про можливе вчинення 

обвинуваченим іншого кримінального правопорушення заявляє клопотання 

про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним 

обвинуваченням; після з’ясування усіх обставин, встановлених під час 

кримінального провадження, та перевірки їх доказами відмовляється від 

обвинувачення, якщо пред’явлене особі обвинувачення повністю не 

підтвердилось, про що виносить мотивовану постанову; надає для вивчення 

керівнику прокуратури або його першому заступнику чи заступнику згідно з 

розподілом обов’язків проект угоди про визнання винуватості, опрацьовує 

пропозиції відповідного керівника, після чого за наявності законних підстав 

укладають угоду; забезпечує під час розгляду угоди про визнання винуватості 

доведення перед судом наявності обставин, які без сумніву вказують на те, 

що укладення угоди прокурора з обвинуваченим відповідає вимогам закону 
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та інтересам суспільства, не порушує права учасників кримінального 

провадження; можливості виконання обвинуваченим взятих на себе за 

угодою зобов’язань щодо співпраці у викритті кримінального 

правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо такі домовленості мали 

місце); у кожному випадку укладення угоди про примирення обвинуваченого 

з потерпілим із явним порушенням вимог закону орієнтує суд на відмову в її 

затвердженні [228].  

На стадії судового розгляду прокурор відіграє важливу роль – 

підтримує публічне обвинувачення. Це є головною та традиційною функцією 

прокуратури, важливість і необхідність якої визнавалась завжди, оскільки 

прокурор – це, насамперед, обвинувач у кримінальному процесі [101, с. 14; 

133, с. 210]. Більшість науковців вважають публічне обвинувачення 

процесуальною діяльністю прокурора, що полягає в доведенні вини особи, 

яка притягується до кримінальної відповідальності, в суді [35, с. 27-28; 108, 

с. 204-207; 112, с. 175; 129, с. 132; 171, с. 215; 208, с. 175]. Проте ми 

підтримуємо позицію науковців, які вважають, що суть публічного 

обвинувачення є значно ширшою і починається з підтримання обвинувачення 

в суді [56, с. 31; 127, с. 172; 133, с. 209; 169, с. 261; 189, с. 94].  

Законодавець зобов’язав прокурора брати участь у судовому розгляді 

кримінальних проваджень залежно від характеру і ступеня суспільної 

небезпеки діяння; підтримувати державне обвинувачення в суді; брати участь 

у дослідженні доказів; подавати суду свої міркування щодо застосування 

кримінального закону та міри покарання обвинуваченому; відмовитись від 

підтримання державного обвинувачення, якщо в результаті судового розгляду 

він дійде переконання, що пред’явлення особі обвинувачення не 

підтверджується.  

Особливістю процесу доказування під час судового розгляду є 

положення закону, які не дозволяють визнавати доказами відомості, що 

містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом 

безпосереднього дослідження судом, крім випадків, передбачених КПК (ч.  2 
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ст.  23 КПК). Згідно з ч. 4 ст. 95 КПК суд може обґрунтувати свої висновки 

лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового 

засідання або які отримані слідчим суддею за клопотанням сторони 

кримінального провадження під час досудового розслідування у порядку, 

передбаченому ст. 225 КПК. Суд не має права обґрунтовувати судові рішення 

показаннями, наданими слідчому, прокурору під час досудового 

провадження, або посилатися на них [137]. Головним повноваженням 

прокурора в суді є не лише участь у дослідженні доказів, а передусім подання 

суду доказів обвинувачення і їх активне дослідження в процесі судового 

розгляду. Як державний обвинувач у змагальному кримінальному процесі, 

прокурор, під час судового розгляду використовує усі наявні в законі 

процесуальні засоби доказування для доведення вини обвинуваченого. Він, як 

суб’єкт доказування, має право надавати суду докази, брати участь в їх 

дослідженні, наводити аргументи на користь поданих ним доказів, 

спростовувати докази сторони захисту, заявляти клопотання про залучення 

нових доказів, давати оцінку зібраним доказам тощо [157, с. 67]. 

4) повноваження спрямовані на забезпечення законності судового 

рішення (виступ у судових дебатах, репліка прокурора, апеляційні і касаційні 

скарги) (статті 364, 368, 392-423, 424-443, 459-467 КПК України); 

Промова державного обвинувача у судових дебатах є результатом і 

логічним завершенням його діяльності в суді. Слід погодитися з позицією, що 

оскільки прокурор виголошує обвинувальну промову на початку судових 

дебатів, а вже після цього з промовами виступають потерпілий, захисник, 

обвинувачений, інші учасники судового провадження, іде обмін репліками і  

т.д., то можна стверджувати, що саме проголошена прокурором обвинувальна 

промова визначає зміст і  спрямованість судових дебатів. В свою чергу, 

активна участь прокурора у дослідженні доказів у суді значно допомагає 

йому у продуктивному й ефективному збиранні доказової бази. Це єдиний 

безперервний процес, який має безпосередній вплив на підготовку 

прокурором промови [101, с. 134]. 
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Прокурор, реалізуючи свої повноваження у судових дебатах, наділений 

можливістю заявити клопотання про відновлення судового слідства у 

випадку, коли у своєму виступі вважатиме за необхідне послатися на нові 

докази чи навести дані про нові обставини; у своєму виступі не повинен 

виходити за межі кримінального провадження та допускати висловлювання 

образливого або непристойного характеру; у випадку участі декількох 

прокурорів у судовому розгляді, на їх власний розсуд, надають можливість у 

судових дебатах виступити одному прокурору або кожному із них, 

обґрунтовуючи у промові свою позицію у певній частині обвинувачення; 

висловлює позицію з дотриманням принципу верховенства права, з 

урахуванням практики Європейського суду з прав людини та правових 

висновків Верховного Суду; висловлює позицію щодо призначення 

покарання з дотриманням принципів справедливості, законності та 

індивідуалізації, а також відповідності міри покарання ступеню тяжкості та 

обставинам вчиненого правопорушення, характеру і розміру заподіяної 

шкоди, особі обвинуваченого; право обмінятися реплікою; прокурор органу 

прокуратури вищого рівня, який бере участь у судовому провадженні в судах 

апеляційної та касаційної інстанцій, готуючись до судових процесів, вивчає 

матеріали кримінального провадження, досліджені в суді, за результатами 

складають мотивовані висновки із зазначенням своєї позиції щодо законності 

оскарженого судового рішення та підстав для його перегляду [228]. 

При підготовці судової промови, аналізуючи матеріали судового 

провадження, прокурор повинен знати відповіді на ті питання, які 

вирішуються при винесенні судом вироку (ст. 368 КПК), у тому числі: 1) чи 

мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа; 2) чи містить це 

діяння склад кримінального правопорушення і якою статтею закону України 

про кримінальну відповідальність він передбачений; 3) чи винен 

обвинувачений у вчиненні цього кримінального правопорушення; 4) чи 

підлягає обвинувачений покаранню за вчинене ним кримінальне 

правопорушення; 5) чи є обставини, що обтяжують або пом’якшують 
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покарання обвинуваченого, і які саме; 6) яка міра покарання має бути 

призначена обвинуваченому і чи повинен він її відбувати, які обов’язки слід 

покласти на особу в разі її звільнення від відбування покарання з 

випробуванням; 7) чи підлягає задоволенню пред’явлений цивільний позов і, 

якщо так, на чию користь, в якому розмірі та в якому порядку; 7-1) чи є 

підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-

правового характеру; 8) чи вчинив обвинувачений кримінальне 

правопорушення у стані обмеженої осудності; 9) чи є підстави для 

застосування до обвинуваченого, який вчинив кримінальне правопорушення 

у стані обмеженої осудності, примусового заходу медичного характеру, 

передбаченого частиною другою статті 94 Кримінального кодексу України; 

10) чи слід у випадках, передбачених статтею 96 Кримінального кодексу 

України, застосувати до обвинуваченого примусове лікування; 11) чи 

необхідно призначити неповнолітньому громадського вихователя; 12) що 

належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими доказами і 

документами; 13) на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в 

якому розмірі; 14) як вчинити із заходами забезпечення кримінального 

провадження. Безумовно, не на всі перелічені запитання прокурор повинен 

шукати відповідь при підготовці до судових дебатів – усе залежить від 

категорії справи. Разом з тим питання: чи мало місце діяння, чи має воно 

склад кримінального правопорушення і чи винний підсудний у вчиненні 

злочину, прокурор вирішує по кожній справі [101, с. 134-135]. 

Таким чином, предметом судової промови прокурора є ті питання, які 

суд вирішує при винесенні вироку. Ці питання визначені для суду першої 

інстанції, як уже було передбачено у ст. 368 КПК. Вони досліджуються під 

час судового провадження і аналізуються у промовах. До змісту промови 

прокурора обов’язково входять ті елементи, які становлять її предмет. 

Факультативною формою участі прокурора у судових дебатах є репліка 

прокурора. Репліка прокурора – це повторний виступ, передбачений ч. 7 ст. 

364 КПК у судових дебатах щодо певних обставин промов інших учасників 
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розгляду справи (захисника, підсудного, цивільного позивача, цивільного 

відповідача та їх представників). Прокурора на репліку можуть спонукати 

тільки екстраординарні обставини, які він не міг і не повинен був 

передбачити. 

Репліка прокурора, як правило, має полемічний характер. Це своєрідне 

реагування прокурора на промову захисту. В репліках відбувається змагання 

процесуальних супротивників, в якому кожен відстоює свої погляди. 

Спростовуючи доводи захисника, прокурору доцільно: не залишати без 

уваги його переконливі доводи, але не повторювати міркувань, раніше 

висловлених в обвинувальній промові; відповідати фактами на слова; не 

заперечувати безсумнівних доказів і правильних міркувань захисту. 

Неприпустимо використовувати репліку для сумнівних доводів з 

другорядних, непринципових положень. 

Прокурор стримано, коректно звертається до суддів та інших учасників 

процесу і роз’яснює причини, що спонукали його виголосити репліку. Після 

цього він коротко перераховує питання, з якими не згоден у промові 

захисника, заперечує йому, викладає суть своїх зауважень. Репліку можна 

використати лише один раз. 

У кримінальному процесі існують наступні види перегляду судових 

рішень (вироків, ухвал): 1) перегляд в апеляційному порядку шляхом 

оскарження судового рішення; 2) перегляд у касаційному порядку шляхом 

оскарження судового рішення; 3) провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

Відповідно, на кожній із цих контрольних стадій прокурор реалізує свої 

повноваження. Вони є самостійними стадіями кримінального процесу, у яких 

перевіряються законність і обґрунтованість вироків та ухвал суду. 

Особливістю цих проваджень є те, що предметом перевірки виступають акти 

правосуддя – вирок, ухвала, які мають бути законними, обґрунтованими і 

справедливими. Розгляд справ в апеляційній та касаційній інстанціях дає 

можливість усунути помилку і порушення закону у кримінальній справі і є 
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додатковою гарантією прав підсудності прийнятих судових рішень [135, 

с. 821]. 

Підсумовуючи сказане про процесуальне становище прокурора в 

судовому розгляді, можна зробити висновок, що у цій стадії кримінального 

провадження прокурор має процесуальне становище сторони – державного 

обвинувача, рівноправного з іншими сторонами, які беруть участь у 

кримінальному провадженні, і, підтримуючи наданими йому законом 

засобами публічне обвинувачення, виконує таким чином конституційну 

функцію, покладену на нього Основним Законом та Законом України «Про 

прокуратуру».  

 

1.3. Ґенеза та зарубіжний досвід діяльності прокурора у судовому 

провадженні 

Побудова сучасної системи кримінального провадження неможлива без 

урахування історичного досвіду. Тому вивчення історичних етапів розвитку 

кримінального процесу і, зокрема, становлення та розвитку участі прокурора 

у судовому кримінальному провадженні України відіграє важливу роль у 

дослідженні обраної тематики, виявленні проблемних аспектів і формуванні 

пропозицій з удосконалення чинного законодавства. 

На наш погляд, ґенезу діяльності прокурора у судовому провадженні 

варто поділяти на три періоди (дорадянський, радянський та сучасний період 

незалежної України) із розподілом на історичні етапи, кожен з яких 

знаменувався специфікою його участі у судовому провадженні. 

Після смерті Петра I прокуратура як державно-правовий інститут 

практично не функціонувала. Особливо в період царювання Анни Іванівни, 

тобто, по суті, була ліквідована. Вона була відновлена Указом імператриці 

Єлизавети Петрівни від 12 грудня 1741 р. і наділена тими ж правами, які мала 

в період царювання Петра I. 

Повністю ж прокуратура сформувалася як орган наглядового типу при 

Катерині ІІ. З розділенням Сенату на департаменти Генерал-прокурор 
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охоплює своїм контролем всю їх діяльність, а до кінця XVIII ст., 

продовжуючи залишатися органом нагляду, фактично стає найвищим 

органом управління загальної компетенції. Значною мірою був посилений 

прокурорський нагляд за законністю в діяльності місцевих (губернських) 

органів влади. У цьому велику роль зіграв правовий акт «Установи для 

управління губерній» від 7 листопада 1775 р. Відповідно до нього 

прокуратура стала представляти систему таких органів: генерал-прокурор, 

губернський прокурор і губернський стряпчий, прокурор і стряпчий при 

верхньому земському суді, прокурор і стряпчий при губернському магістраті, 

прокурор і стряпчий при верхній розправі, стряпчий повіту в повіті 

Відповідно до пунктів 5, 6 ст. 406 зазначеного документа участь прокурора у 

кримінальному провадженні здійснювалася при розгляді наступних категорій 

злочинів: 1) посадові злочини; 2) злочини, які посягають на інтереси держави; 

3) злочини, за якими відсутні приватні особи, що ініціюють процес – 

«безмовні злочини»; 4) злочини, вчинені стосовно неповнолітніх осіб, а також 

інших осіб, які не мають опікуна або піклувальника, та ін. [20, с. 25-26; 124, с. 

30; 190, с. 196-199; 267, с. 14; 308, с. 222-224]. 

Окремої уваги заслуговує дослідження участі прокурора у судовому 

кримінальному провадженні на території західноукраїнських земель, оскільки 

вони наприкінці XVII – початку XVIII ст. ввійшли до складу Австрії та 

Австро-Угорської імперії. Після захоплення західноукраїнських земель 

австрійський уряд розпочав роботу, яка полягала у реформуванні органів 

влади та самоврядування, в тому числі й органів прокуратури. 

Зокрема, 13 березня 1849 року австрійський імператор своїм патентом 

затвердив закон «Проти зловживань преси» та «Положення про процес 

розслідування зловживань преси» [201, с. 41]. Вказаними правовими актами 

була скасована імператорська постанова від 31 березня 1848 року та 

запроваджені посади державних прокурорів на більшості територій імперії, в 

тому числі і на території Галичині та Буковини. З 1855 року у м. Львові 

почала діяти Вища державна прокуратура. Відповідним чином 
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установлювалася система державних прокуратур при вказаних судах, які 

діяли як багатоосібні державні органи у Львові, Чернівцях, Самборі, Золочеві, 

Станіславі, Тернополі.  

Для виконання покладених на них функцій державні прокуратури 

наділялися широким колом повноважень у цивільному та кримінальному 

процесі.  

20 січня 1852 року імператор Австрії видав постанову «Про обмеження 

сфери компетенції прокуратур», згідно якої повноваження органів 

прокуратури імперії було обмежено їх участю лише у кримінальному процесі 

[201, с. 72]. Аналізуючи участь державних прокурорів у цій сфері, слід 

відзначити, що законодавець метою їх участі у кримінальному процесі 

визначав діяльність, що спрямовувалася на захист інтересів держави (das 

Interesse des Staates zu wahren). Така діяльність державних прокуратур 

включала в себе декілька напрямів: 1) здійснення державними прокуратурами 

контролю за додержанням законодавства засобами масової інформації; 2) 

здійснення нагляду за додержанням законодавства імперії органами, які 

проводили дізнання і досудове слідство; 3) підтримання державного 

обвинувачення у суді; 4) здійснення нагляду за додержанням імперського 

законодавства при виконанні рішень судів у кримінальних справах; 5) 

здійснення контролю за діяльністю нотаріусів. 

Державні прокурори брали участь у розглядах відповідних справ тими 

судами, при яких вони діяли. У разі неможливості взяти особисту участь у 

такому засіданні державний прокурор міг уповноважити на таку участь свого 

заступника. За наслідками судових розглядів прокуратури були уповноважені 

звертатися до Вищого крайового суду та Верховного судового та касаційного 

трибуналу у м. Відні з апеляційними та касаційними скаргами на рішення 

судів першої та другої інстанцій у Галичині, якщо вважали, що такі рішення 

суперечили законодавству. Разом з такими скаргами державні прокурори 

могли також подавати скарги на процесуальні дії суду або судді, вчинені 

ними під час судових розглядів. Крім того, державні прокурори були 
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уповноважені здійснювати оцінку рішень, винесених судами першої інстанції 

та доводити її до відома Вищого державного прокурора [201, с. 87-88]. 

Прокуратура за Судовими статутами 1864 р. в українських губерніях 

була створена в кожній з ланок системи загальних судів для участі у судових 

засіданнях, нагляду за судами, слідством і місцями ув’язнення. Крім того, у 

відповідності зі Статутами кримінального та цивільного судочинства 

прокурор вважався повноправним учасником змагального процесу, однак 

предмет його участі у судовому провадженні обмежувався справами судового 

відомства [58, с. 82-84; 96, с. 52]. 

Даний період характеризувався наявністю у прокурора окрім 

обвинувальної, ще й наглядової функції у сфері судової діяльності 

(продовжував діяти принцип «ока государева»). Обвинувальний акт по 

закінченню розслідування складали не слідчі, які організаційно входили до 

складу суду й іменувалися «судовими слідчими», а прокурори. Справа по 

закінченню розслідування надходила прокурору від судового слідчого без 

обвинувального акта. При цьому як державний обвинувач прокурор брав 

участь не в усіх кримінальних провадженнях. Зокрема, мирові судді 

розглядали справи без участі представника прокуратури, оскільки як 

обвинувач виступав представник поліцейського або адміністративного 

органу. Проте останні не були наділені повноваженнями по опротестуванню 

винесеного судового рішення, і з цією метою змушені були звертатися до 

прокурора [4, с. 64]. 

Отже, враховуючи те, що території України перебували під владою 

Російської та Австро-Угорської імперій, на наш погляд, доцільно 

дорадянський період участі прокурора у судовому кримінальному 

провадженні брати саме з 1849 р. та 1864 рр. відповідно, оскільки до цього 

його процесуальне положення хоч і було закріплене законодавством, проте 

його участь у суді зводилася у першу чергу до виконання адміністративних, а 

не кримінальних процесуальних функцій. Тим більше, незважаючи на те, що 

в межах сучасних кордонів України більшість земель належали 
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різноманітним держаним утворенням (Велике князівство Литовське, Річ 

Посполита, Російська імперія, Австро-Угорська імперія) у різний історичний 

період кримінально-процесуальна діяльність прокурора в цілому носила 

наглядовий та адміністративно-судовий характер. 

Наступний історичний етап (1917-1920 рр.) у державно-політичному 

аспекті знаменувався для України отриманням короткочасної незалежності, 

що внесло деякі історичні розбіжності у розвитку порівняно із Росією. Так, 

після 1917 р. у російській історії був п’ятирічний період, коли у системі 

державних органів прокуратури не було взагалі й обвинувальну функцію у 

кримінальному судочинстві виконували громадські обвинувачі, громадяни 

(«добровольці»), члени колегій обвинувачів, що обирались місцевими радами 

депутатів безпосередньо або за поданням революційних трибуналів [4, с. 64]. 

Варто зазначити, що і в Українській Народній Республіці за 

Центральної Ради, і в Українській державі гетьмана Павла Скоропадського, і 

за Директорії Української Народної Республіки прокуратура діяла при 

судових органах. Так, за Центральної Ради була створена Прокураторія 

Генерального Суду, а її регламент затверджувався Секретарством судових 

справ. Це ж Секретарство надавало одному з прокурорів звання старшого й 

доручало йому «провід над Прокураторією». А всього крім старшого 

прокурора до складу Прокураторії входили ще три прокурори, писар та його 

помічник [122, с. 19]. На початку січня 1918 р. Центральна Рада ухвалила 

спеціальний закон «Про урядження прокураторського догляду на Україні». 

Прокуратори організовувалися при апеляційних та окружних судах. Водночас 

скасовувались посади прокурорів та товаришів прокурора окружних судів 

[89, с. 38, 42]. За часів Гетьманату та Директорії органи прокуратури були 

збережені, хоча й видозмінені новоприйнятим законодавством. Зокрема, у цей 

період було прийнято закони «Про організацію військово-судових установ та 

їх компетенцію» від 21.06.1918 р., «Про надзвичайні військові суди» від 

26.01.1919 р., «Про поступовання в штабових судах» від 04.08.1920 р. та «Про 

прискорене поступовання у вищих військових судах» від 26.10.1920 р., які 
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визначали порядок розгляду військових справ у судах. Попереднє слідство 

було відсутнє [30, с. 44-47; 88, с. 168-171]. 

Крім того, у той час на території українських земель, що входили до 

складу Австро-Угорської імперії український народ утворює власну державу 

та формує органи законодавчої, виконавчої та судової влади, політичну, 

економічну і правову системи, національну армію. Юридичним оформленням 

створення ЗУНР стало прийняття Тимчасового Основного Закону «Про 

державну самостійність Українських земель колишньої Австро-Угорської 

монархії» від 13.11.1918 року.  

У цей історичний етап основним завданням влади було законодавче 

регулювання діяльності державних органів. Починаючи з листопада 1918 

року ЗУНР прийняла ряд законодавчих актів «Про організацію війська» від 

13.11. 1918 р., «Про Тимчасову адміністрацію» від 16 листопада 1918 р., «Про 

Тимчасову організацію судівництва» від 21.11. 1918 р., «Про державну 

прокуратуру» від 18.12. 1918 р. та ін. [109, с. 89-96]. 

Діяльність прокуратури ЗУНР регламентувалась постановою 

Державного секретаріату судочинства від 18.12.1918 р., яка структурно 

складалася з окружних, повітових та вищої прокуратур республіки. Старші 

прокурори, перші прокурори, їх заступники повинні були скласти 

кваліфікаційні екзамени і прийняти присягу на вірність ЗУНР. Державна 

прокуратура виконувала функцію обвинувачення у судочинстві ЗУНР. Участь 

прокурора у судовому провадженні в основному була пов’язана із 

розслідуванням таких злочинів, як розкрадання державного майна та посадові 

злочини [30, с. 9]. Окремо слід виділити той факт, що функції обвинувачення 

у суді підтримували і старші офіцери військової юстиції в окружних судах, а 

вже при обласних судах дану функцію виконував військовий прокурор. Що 

стосується Найвищого військового трибуналу ЗУНР, то там обвинувачення 

підтримував Генеральний військовий прокурор або його заступник [288, с. 

52]. 
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Наступний радянський період розвитку інституту прокуратури України 

та участі прокурора у кримінальному провадженні пов’язується із 

встановленням радянської влади та утворенням СРСР, політична система 

якого відкинула ідеї демократії та поділу влади, замінивши їх принципами 

диктатури пролетаріату. Радянський період історії органів прокуратури 

почався з їх ліквідації. Після революційних подій Рада Народних Комісарів 

своїм Декретом від 27 листопада 1917 р. № 1 «Про суд» скасувала всі 

інститути правоохоронних та судових органів, в тому числі і органи 

прокуратури [123, с. 16]. Це призвело до ліквідації всіх державних і правових 

інститутів старого режиму. 

Однак, в Україні радянський період (1920-1933 рр.) бере свій початок з 

того моменту, коли основні аспекти кримінального процесу на території 

нашої держави регулювалися Положенням Української Соціалістичної 

Радянської Республіки «Про народні суди» від 26.10.1920 р. У ст. 40 

вказаного Положення зазначалося, що для сприяння суду в якнайповнішому 

висвітленні усіх обставин справи, що стосуються обвинуваченого, інших 

учасників судочинства при відділах юстиції губернських і повітових 

виконкомів Рад засновувалися колегії обвинувачів і правозаступників. 

Представники колегії обвинувачів: а) надають висновки про віддання до суду 

у всіх справах, які підлягають розгляду за участю шести народних засідателів; 

б) беруть участь у процесі в якості обвинувачів обов’язково у кримінальних 

справах, які розглядаються з участю народних засідателів [191, с. 260-272]. 

28 травня 1922 р. постановою Всеукраїнського центрального 

виконавчого комітету було створено Державну прокуратуру УРСР, прийнято 

положення «Про прокурорський нагляд» та відновлено наглядово-

обвинувальні функції даного органу в сфері кримінального судочинства. Крім 

того 13.09.1922 р. було прийнято перший КПК УРСР. Враховуючи дане 

законодавство, на органи прокуратури в частині виконання обвинувальної 

функції в судових стадіях покладалось: затвердження обвинувальних 

висновків у справах, слідство по яким проводилось слідчими; участь у 
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розпорядчих судових засіданнях у цих справах з питань віддання до суду; 

участь у вирішенні питання про віддання до суду у справах, що надійшли від 

органів дізнання; підтримання обвинувачення в суді. Прокурор також був 

наділений правом скласти новий обвинувальний висновок; опротестування в 

касаційному порядку вироків і визначень, винесених судом, а також 

опротестування, в порядку вищого судового контролю, вироків судів першої 

інстанції, що набрали законної сили, і касаційних рішень рад народних 

суддів. До компетенції органів прокуратури були віднесені також: участь в 

розпорядчих засіданнях суду, де вирішувались питання про притягнення до 

суду чи припинення справ у всіх тих випадках, коли прокуратура визнає свою 

особисту участь в цих засіданнях необхідною [115, с. 51; 179, с. 57; 293, с. 14-

16]. В рамках даного історичного періоду доречно згадати «Положення про 

судоустрій УРСР», прийняте 16 грудня 1922 р., у якому містилась пряма 

вказівка на виконання прокуратурою функції підтримання державного 

обвинувачення в суді, хоча у подальших нормативних актах (зокрема в 

«Основах судоустрою СРСР та союзних республік» від 29 жовтня 1924 р.) про 

дану функцію прокуратури не згадується [4, с. 65]. 

Цікавим є те, що за КПК 1922 р. прокурор мав статус сторони 

провадження. Так, відповідно до ч. 6 ст. 23 цього кодексу під сторонами 

малися на увазі прокурор, який підтримує обвинувачення в процесі, 

цивільний позивач та представники його інтересів, обвинувачений, його 

законні представники та захисники, потерпілий у випадках, коли йому надано 

право підтримувати обвинувачення, представники його інтересів – лише на 

стадії судового розгляду кримінальної справи [58, с. 85-86; 124, с. 36]. 

У прийнятому в 1927 р. КПК УРСР дещо розширено порівняно з 

попереднім кодексом повноваження прокурора у досудовому провадженні, 

зокрема передбачено право прокурора на обрання, зміну або скасування 

запобіжного заходу (статті 144, 146, 159); зміну запобіжного заходу, обраного 

судом, у разі, якщо відпадала подальша потреба в цьому залежно від руху 
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слідства або дізнання (ст. 159) [141, с. 11-76]. Водночас повноваження 

прокурора у судовому провадженні залишилися незмінними. 

Наступний етап (1933 – 1955 рр.) радянського періоду участі прокурора 

у судовому провадженні пов’язаний зі створенням прокуратури СРСР 

шляхом прийняття відповідного Положення, затвердженого постановою ЦВК 

і Раднаркому СРСР від 17 грудня 1933 р.  

У відповідності до п. 4 Положення про прокуратуру СРСР на 

прокуратуру Союзу РСР покладалися наступні функції: а) нагляд за 

дотриманням постанов та розпоряджень окремих відділів Союзу РСР і 

союзних республік та місцевих органів влади – Конституції Союзу РСР, 

постанови та розпорядження уряду Союзу РСР; б) нагляд за правильним та 

єдиним застосуванням законів судовими установами; в) порушення 

кримінального переслідування та підтримання обвинувачень у всіх судових 

інстанціях на території Союзу РСР; г) нагляд на підставі особливого 

положення за законом та правильністю дій ОДПУ, міліції та виправно-

трудових установ; д) загальне керівництво діяльністю прокуратури союзних 

республік [195, с. 475]. Крім того, прокуратура Союзу РСР підтримувала 

обвинувачення: а) у справах, підсудних Верховному Суду Союзу РСР, – 

безпосередньо; б) у справах, підсудних судовим органам союзних 

республік, – як безпосередньо, так і через прокурорів союзних республік (п. 7 

Положення про прокуратуру СРСР) [195, с. 476]. Вказані функції 

прокуратури практично були відображені в Конституції СРСР 1936 р. і 

Конституції УРСР 1937 р. 

Отже, заснована прокуратура СРСР, завдяки чому обвинувальна 

функція, що здійснювалась прокуратурою в судах, отримала регулювання з 

єдиного центру. Постанова Центрального виконавчого комітету, якою 

оформлювалось створення прокуратури СРСР, покладала на прокуратуру 

СРСР підтримання обвинувачення у всіх судових інстанціях на всій території 

СРСР.  
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З іншого боку, 5 листопада 1934 р. постановою Центрального 

виконавчого комітету та Ради народних комісарів СРСР при Народному 

комісаріаті внутрішніх справ СРСР було створено «особое совещание», до 

функцій якого входило по суті застосування кримінальних покарань у вигляді 

заслання, поміщення у трудові табори «суспільно небезпечних осіб», що 

фактично означало не лише відміну змагальності у судочинстві, але й відміну 

самого судового розгляду деяких кримінальних справ та судового 

застосування по них кримінальних покарань. Прокурор СРСР або його 

заступник в обов’язковому порядку брав участь в засіданнях вказаного 

органу. Прокурори на місцях, відповідно до наказу прокурора СРСР від 30 

червня 1937 р., брали участь у засіданнях так званих «трійок», які 

застосовували до осіб покарання у вигляді розстрілу або направлення у 

табори на строк від 8 до 10 років. Звичайно, такі повноваження прокурора не 

можна розглядати як функцію обвинувачення, оскільки вони носили суто 

адміністративний характер [4, с. 52]. 

Наступний етап (1955 – 1991 рр.) радянського періоду участі прокурора 

у судовому провадженні бере свій початок із прийняттям Положення про 

прокурорський нагляд в СРСР, затверджене Указом Президії Верховної Ради 

СРСР від 24 травня 1955 р. Так, у відповідності до ст. 23-24-24 Положення 

про прокурорський нагляд в СРСР, прокурор: 1) бере участь у розпорядчих 

засіданнях суду; 2) бере участь у розгляді кримінальних і цивільних справ в 

судових засіданнях і дає висновки з питань, що виникають під час судового 

розгляду; 3) підтримує державне обвинувачення в суді при розгляді 

кримінальних справ; 4) подає позови в порядку цивільного судочинства або 

цивільні позови в кримінальному судочинстві і підтримує позови в суді, якщо 

цього вимагає охорона державних або громадських інтересів чи прав і 

законних інтересів громадян; 5) вносить в порядку, встановленому законом, 

протести на незаконні і необґрунтовані вироки, рішення, ухвали і постанови 

судових органів; 6) надає висновки у кримінальних і цивільних справах, що 

розглядаються вищестоящим судом за скаргами і протестами; 7) здійснює 
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нагляд за виконанням вироків суду; 8) має право, в межах своєї компетенції, 

вимагати будь-яку цивільну або кримінальну справу з судових органів для 

перевірки в порядку нагляду [194, с. 144-145]. 

Слід зазначити, що кримінальне процесуальне законодавство цього 

періоду змінювалось доволі інтенсивно. Були прийняті нові Основи 

кримінального судочинства СРСР та союзних республік 1958 р., КПК України 

1960 р. та Закон СРСР «Про прокуратуру СРСР» 1979 р. Вже у відповідності 

до ст. 40 Основ кримінального судочинства СРСР та союзних республік 1958 

р. участь прокурора в судовому розгляді полягала у: підтриманні перед судом 

державного обвинувачення, участі у дослідженні доказів, наданні висновків з 

питань, які виникають під час судового розгляду, представленні суду своїх 

міркувань з приводу застосування кримінального закону і міри покарання 

щодо підсудного, керуванні вимогами закону і своїм внутрішнім 

переконанням, заснованим на розгляді всіх обставин справи, за певних 

обставин в обов’язку відмовитися від обвинувачення і викласти суду мотиви 

відмови, праві пред’явити або підтримати пред’явлений потерпілим 

цивільний позов, якщо цього вимагає охорона державних або громадських 

інтересів чи прав громадян [197].  

Практично аналогічно передбачала участь прокурора у судовому 

провадженні і ст. 264 КПК України 1960 р. та більш детальніше 

регламентовані у Розділі ІІІ «Прокурорський нагляд» Закону СРСР «Про 

прокуратуру» [140].  

Після здобуття Україною незалежності розпочалася активна робота з 

оновлення законодавчої бази нашої держави. В такому випадку перший етап 

(1991-2001 рр.) сучасного періоду становлення та розвитку участі прокурора 

у кримінальному провадженні бере відлік від 5 листопада 1991 р., коли 

Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про прокуратуру» 

№ 1789-XII, де у ст. 5 були закріплені наступні функції: 1) підтримання 

державного обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів громадянина 

або держави в суді у випадках, визначених законом; 3) нагляд за 
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додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство; 4) нагляд за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян. 

При цьому слід зауважити, що відповідно до ст. 36 вказаного Закону, 

станом на момент прийняття, на прокурора покладався обов’язок брати 

участь у судовому розгляді кримінальних справ залежно від характеру і 

ступеня суспільної небезпеки діяння – тобто його участь була обов’язкова не 

в усіх випадках. Інструментами реалізації обвинувальної функції в частині 

оскарження судових рішень були касаційне та окреме подання прокурора 

[115, с. 53]. 

Наступний етап (2001-2012 рр.) ґенези участі прокурора у судовому 

провадженні бере свій відлік з історичних подій, які у сфері юриспруденції 

прийнято іменувати «малою судовою реформою». Зокрема, у червні-липні 

2001 р. було прийнято низку нормативних актів, які внесли істотні зміни у 

базові підходи відправлення правосуддя в кримінальних справах, включаючи 

особливості підтримання прокурором державного обвинувачення [224; 225]. 

Зокрема, черговий крок було зроблено в частині забезпечення принципу 

змагальності, безумовною складовою якого є чітке розмежування функцій з 

наданням суду статусу незалежного арбітра. Відповідно, до КПК було 

внесено зміни, які передбачили, що у разі відмови прокурора від 

обвинувачення суд не вправі перебирати на себе обвинувальні функції, а має 

винести рішення про закриття кримінальної справи. Суттєвих змін також 

зазнала така форма реалізації функції підтримання державного 

обвинувачення в суді, як зміна обвинувачення. Якщо до 2001 р. прокурор був 

вправі змінити обвинувачення в суді лише за умови, що цим не погіршується 

становище підсудного, то після малої судової реформи це повноваження 

прокурора було значно розширено з наданням можливості змінювати 

обвинувачення як в сторону пом’якшення, так і в сторону обтяження, окрім 
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випадків, якщо цим будуть порушені правила про підсудність чи 

обов’язковість проведення досудового слідства. Більше того, частина 

обвинувальної діяльності перекладалась на потерпілого, який наділявся 

правом підтримувати обвинувачення у разі відмови прокурора від такого або 

підтримувати обвинувачення у первинному обсязі у разі зміни прокурором 

обвинувачення в бік пом’якшення. Але, незважаючи на доволі суттєві кроки у 

напрямку забезпечення максимального розмежування функцій і досягнення 

змагальної моделі кримінального процесу, діяльність прокурора на судових 

стадіях все ж зберігала наглядовий «присмак», зважаючи на положення ч. 2 

ст. 25 КПК 1960 р., відповідно до якої прокурор був зобов’язаний в усіх 

стадіях кримінального судочинства своєчасно вживати передбачених законом 

заходів до усунення всяких порушень закону, від кого б ці порушення не 

виходили [115, с. 54; 166, с. 36-39; 212, с. 53-56]. 

Крім того, Концепцією реформування кримінальної юстиції України, 

затвердженої Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008, 

одним із завдань реформування кримінального процесу було визначено 

розширення змісту прокурорського нагляду під час досудового 

розслідування, передбачено обов’язок прокурора щодо оцінки та спрямування 

ходу розслідування, запроваджено поняття кримінального переслідування (як 

виключної процесуальної функції прокурора, яка полягає у висуненні від 

імені держави обвинувачення, направленні кримінальної справи до суду, 

підтриманні державного обвинувачення в суді, участі в перегляді судових 

рішень у кримінальних справах в апеляційній і касаційній інстанціях), а 

також процесуального керівництва прокурора (як організації процесу 

досудового розслідування, визначення напрямів розслідування, координації 

процесуальних дій, сприяння створенню умов для нормального 

функціонування слідчих, забезпечення дотримання у процесі розслідування 

вимог законів України) [120]. 

Останній етап (з 2012 р. до сьогодні) безумовно пов’язаний із 

кардинальними змінами у парадигмі кримінального процесуального права 
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України з огляду на прийняття нового КПК. До числа новацій, які 

безпосередньо відобразилися на функції підтримання державного 

обвинувачення, слід віднести забезпечення нерозривності реалізації функцій 

прокурора у кримінальному провадженні за рахунок правила щодо 

незмінності даного учасника, чітку законодавчу позицію стосовно віднесення 

прокурора до сторони обвинувачення, процесуальне посилення принципу 

ієрархічності прокуратури при реалізації функції підтримання державного 

обвинувачення, зміни термінологічного характеру тощо. Окрім цього, новий 

КПК поставив остаточну крапку в породжуваній попереднім законодавством 

науковій дискусії щодо суміщення у діяльності прокурора в суді першої 

інстанції повноважень з підтримання державного обвинувачення із 

виконанням наглядової функції, чітко розмежувавши дані функції в 

залежності від стадії кримінального провадження.  

Відповідно до ст. 36 КПК України прокурор у кримінальному 

провадженні наділений широким колом повноважень, спрямованих на 

виконання ним передбачених Конституцією України та Законом України 

«Про прокуратуру» функцій. До числа нормативних актів, які слід 

враховувати при описанні даного періоду історичного розвитку інституту 

участі прокурора в суді першої інстанції, слід також віднести й новий Закон 

України «Про прокуратуру» № 1698-VІІ від 14 жовтня 2014 р., в якому 

функції підтримання державного обвинувачення в суді, представництво 

інтересів громадянина або держави в суді та інші деталізовані у Розділі IV 

«Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій» [233]. 

І, нарешті, з метою приведення кримінального процесуального 

законодавства та законодавства про прокуратуру у відповідність до 

Конституції України, до Основного закону нашої держави були внесені зміни, 

які стосувалися правосуддя загалом та реалізації функцій прокуратури. Так, у 

відповідності до ст. 131-1 Конституції України прокуратура здійснює: 

1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 2) організацію і 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно 
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до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за 

негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в 

порядку, що визначені законом [223]. 

Отже, підводячи підсумок, слід вказати, що історичний генезис 

правової природи функції підтримання державного обвинувачення свідчить 

про її поступові трансформації відповідно до уявлень про зміст і вагомість 

засади змагальності на тому чи іншому етапі історичного розвитку. 

Незважаючи на різноманіття форм участі прокурора у судовому провадженні, 

всі вони охоплюються конституційними функціями прокуратури – функцією 

підтримання державного обвинувачення та функцією представництва 

інтересів держави в суді.  

На основі аналізу юридичної літератури та чинного у різний час 

законодавства при дослідженні ґенези діяльності прокурора у судовому 

провадженні умовно можна виділити три великі періоди, які включають в 

себе наступні етапи:  

І. Дорадянський період (від моменту виникнення прокуратури в цілому 

– до утвердження його повноправним учасником кримінального, в тому числі 

і судового провадження): 1-й етап – з 1579 по 1864 р. – діяльність прокурора 

полягала в його формальній участі в судочинстві при розслідуванні окремих 

видів злочинів та в цілому носила наглядовий або адміністративно-судовий 

характер; 2-й етап – з 1849–1864 по 1917 рр. – діяльність прокурора у 

судовому провадженні відноситься до пореформеного періоду в історії 

Австро-Угорської та Російської імперій (до складу якої на той час входили й 

українські землі), де він уже виступав повноправним учасником судочинства 

та підтримував, в основному, державне обвинувачення у суді.  

ІІ. Радянський період: 1-й етап – з 1917 по 1920 рр. – характеризується 

тим, що в період короткочасної незалежності прокуратура діяла при судових 

органах, а участь прокурора у судовому провадженні в основному була 

пов’язана із розслідуванням таких злочинів, як розкрадання державного 
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майна та посадові злочини; 2-й етап – з 1920 по 1933 рр. – створення колегії 

обвинувачів, закріплення кримінально-процесуального статусу прокурора в 

якості сторони судового провадження; 3-й етап – з 1933 по 1955 рр. – 

обвинувальна функція, що здійснювалась прокуратурою в судах, отримала 

правове регулювання з єдиного центру шляхом її централізації; 4-й етап – з 

1955 по 1991 рр. – участь прокурора полягала у здійсненні двох функцій – 

нагляду та обвинувачення як в стадії досудового розслідування, так і у стадії 

судового розгляду. Прокурор був наділений повноваженням по витребуванню 

із суду будь-якої справи незалежно від його участі у розгляді та внесенню 

протесту на будь-який вирок суду; 

ІІІ. Сучасний період участі прокурора у судовому провадженні у 

незалежній Україні: 1-й етап – з 1991 по 2001 рр. – законодавче 

реформування участі прокурора у судовому провадженні. Поступовий відхід 

від прокуратури «радянського» типу шляхом закріплення не тільки нагляду та 

обвинувачення у судовому провадженні, але й представництва інтересів 

громадянина або держави в суді; 2-й етап – з 2001 по 2012 рр. – в процесі 

проведення «малої судової реформи» у 2001 р. було прийнято низку 

нормативних актів, які внесли істотні зміни у базові підходи відправлення 

правосуддя в кримінальних справах, включаючи особливості підтримання 

прокурором державного обвинувачення в суді; 3-й етап – з 2012 р. до сьогодні 

– кардинальне реформування участі прокурора у судовому провадженні 

шляхом прийняття нових КПК України 2012 р. та Закону України «Про 

прокуратуру», а також остаточний відхід від реалізації функцій прокуратури 

«радянського» типу. 

Реформування органів прокуратури, вдосконалення діяльності 

прокурора у кримінальному провадженні, запровадження європейських 

стандартів прокурорської служби потребує врахування зарубіжного досвіду 

реалізації прокурором своїх повноважень. Чинний КПК України, 

запозичивши континентальну модель діяльності прокурора в кримінальному 

проваджені, водночас містить низку прогалин та суперечностей у правовому 
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регулюванні. Вивчення досвіду зарубіжного законодавця дозволить виявити 

спільні проблеми у правому регулюванні повноважень прокурора у судовому 

провадженні та можливі шляхи їх вирішення. 

Насамперед, звернемося до США. Сполучені Штати Америки пройшли 

свій специфічний історичний шлях зародження, становлення і розвитку. 

Відомо, що у США відсутня прокуратура у тому вигляді, в якому вона відома 

європейським державам. По суті функції прокуратури виконує аторнейська 

служба, яка для США є типовим інститутом державної виконавчої влади у 

сфері застосування права. Аторней – це посадова особа, схожа за своїми 

функціями на прокурора, завданням якої є забезпечення виконання законів у 

межах своєї предметної і територіальної юрисдикції [178, с. 127]. 

Сьогодні основні і найбільш загальні обов’язки аторнейської служби 

полягають у консультуванні виконавчої влади з юридичних питань, її 

представництві у судах. На аторнейську службу покладено також функцію 

державного обвинувачення. Ця служба іменем держави порушує кримінальне 

переслідування, розслідує порушення закону, вирішує питання про віддання 

обвинуваченого до суду, підтримання обвинувачення в суді. Прокурор 

повинен представляти інтереси народу як у цивільних, так і в кримінальних 

справах. Його обов’язком є провадження у кримінальних справах, рішучий 

захист прав окремих громадян. При здійсненні нагляду за додержанням 

законів прокуратурі дозволяється витребовувати будь-які документи та 

перевіряти діяльність посадових осіб будь-якого рангу, заявляти позови до 

суду, займатися аналітичною роботою [10, с. 61-62; 316, с. 96-97]. 

Аторнейська служба контролює практично всі стадії правозастосування 

у кримінальних справах [107, с. 25-26]. 

Особливістю роботи прокурора-обвинувача у судовому провадженні є 

також його право самостійно збирати докази обвинувачення, допитувати 

свідків і потерпілих після допиту їх поліцією, піддавати перевірці зібрані 

ними докази. Фактично прокурор, який підтримує обвинувачення в суді, 

готує власну справу, яка може істотно відрізнятися від матеріалів, 
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представлених поліцією або іншими органами розслідування. В результаті 

цього він добре знає зміст наявних у справі доказів, оскільки сам брав участь 

в їх збиранні та перевірці. Володіючи правом допитувати і спілкуватися зі 

свідками до суду, він має можливість підготувати їх до перехресного допиту 

стороною захисту, що зменшує ризик зміни ними показань у суді і давання 

неправдивих показань та підвищує ефективність підтримання державного 

обвинувачення [106, с. 140-154]. 

В системі державних установ Великобританії немає органів 

прокуратури, але є служби і посадові особи, які здійснюють окремі 

притаманні їм функції. Так, до числа названих суб’єктів слід віднести Службу 

державних обвинувачів (Crown Prosecution Service) і генерал-аторнея 

(генерального аторнея). Крім того, участь у судовому провадженні, 

реалізуючи функцію підтримання державного обвинувачення, можуть 

виконувати також поліція та окремі громадяни. 

Закон 1985 року про переслідування за злочини заснував Службу 

державних («коронних») обвинувачів, очолювану директором публічних 

переслідувань, який призначається Генеральним аторнеєм і працює під його 

керівництвом. Основними функціями державних обвинувачів у 

кримінальному провадженні є підтримання обвинувачення в судах всіх рівнів 

у справах, розслідуваних поліцією, а також, в деяких випадках, порушення та 

участь в розслідуванні кримінальних справ [69, с. 65; 280, с. 9]. 

Однак, основні повноваження Служби державних обвинувачів у 

судовому провадженні полягають в наступному: 1) забезпечення 

кримінального переслідування обвинуваченого за вчинений ним тяжкий 

злочин; 2) вивчення обставин справи, консультування поліції з цього приводу 

і підтримання обвинувачення у кримінальних справах в суді, забезпечення 

належного застосування закону, пред’явлення суду всіх відповідних доказів; 

3) підтримання обвинувачення в магістратських судах, інструктаж та 

консультування адвокатів у кримінальних справах в суді Корони і вищих 

судах тощо [180, с. 14-15]. 
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Таким чином, незважаючи на те, що модель участі прокурора у 

судовому провадженні США та Великобританії є практично однаковою, 

однак реалізація такої функції прокуратури як підтримання обвинувачення в 

суді суттєво відрізняється. Це пов’язано, на наш погляд, із особливостями 

реалізації функцій прокуратури у кримінальному процесуальному 

законодавстві та законодавстві про прокуратуру обох країн. 

Діяльність прокурора у кримінальному судочинстві регулюється 

Кримінально-процесуальним кодексом ФРН від 01.02.1877 року із 

наступними змінами та доповненнями, а також Законом «Про судовий 

устрій» (Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)) ФРН [18, с. 294]. 

Завданням прокурора після проведення досудового слідства є вирішити 

питання, чи пред’являти публічне обвинувачення на підставі обґрунтованої 

підозри чи відмовитися від обвинувачення у зв’язку із непідтвердженням 

підозри. У 2013 р органи прокуратури відмовилися від обвинувачення у 

26,7 % справ у зв’язку із непідтвердженням підозри. Це найбільш поширена 

підстава для закриття справ у кримінальному процесі [154, с. 176]. 

Для ініціювання державного обвинувачення прокурор повинен скласти 

обвинувальний акт, у якому обґрунтовується вчинення злочину конкретною 

особою, до якої може бути застосоване покарання. Цим процесуальним 

документом визначаються межі судового розгляду, однак суд може змінити 

висунуте прокурором обвинувачення, якщо він не погодиться з юридичною 

оцінкою обвинувального акту прокурора. 

Як свідчить статистика, прокурори передають до суду, а справи 

доходять до судового розгляду, лише в 12 % випадків від загальної кількості 

справ. Ця статистика не включає в себе так званий штрафний порядок 

судового розгляду, який формально є покаранням, яке накладає суд, а також 

прискорений судовий розгляд [336, с. 270]. 

Судовий розгляд кримінального провадження розпочинається із 

оголошення прокурором резолютивної частини обвинувального акта [57, 

с. 163]. Суд володіє виключною компетенцією у сфері прийняття рішень та 
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винесення вироку під час судового розгляду. Прокурор має права в ході 

судового розгляду, що дозволяють йому впливати на хід процесу. До них 

відносятья наступні: подання прокурором доказів, право на допит (§ 240 КПК 

ФРН), укладення угоди (§ 257b КПК ФРН) [55, с. 272], право на заключний 

виступ (абз.1 § 258 КПК) [277, с. 47], участь у пришвидшеному судовому 

розгляді (§§ 417-420 КПК ФРН) [342].  

До речі, у 1993 році прокуратура подавала клопотання щодо 

прискореного розгляду лише в 0,5 % справ у відношенні до всіх справ, які 

завершуються актами, у 1998 році – 0,9 %,  у 2003 – 0,8 %, а у 2013 – 1 %. 

Однак, станом на сьогодні прискорені слухання все ж використовуються дуже 

рідко. Однак, коли ж вони таки застосовуються, суд задовольняє клопотання 

про таке слухання у 90 % випадків [337, с. 363]. 

Прокурор має право на оскарження рішення суду в апеляційному 

порядку як на користь, так і проти інтересів обвинуваченого. 

Апеляція щодо фактичних обставин справи можлива на процесуальні 

акти місцевого суду відповідно до § 312 КПК ФРН. Мала палата з 

кримінальних справ регіонального суду виконує роль апеляційної інстанції.  

Судовий розгляд в повному обсязі в ревізійному (касаційному) 

провадженні не здійснюється, оскільки докази повторно не досліджуються. 

Прокурор має право виступати в апеляції та подавати клопотання відповідно 

до п. 1 ч. 2 § 351 КПК ФРН. 

Німецький прокурор не наділений типовими для нашого кримінального 

процесу повноваженнями щодо зміни та доповнення обвинувачення, що 

жодним чином не впливає на якість його роботи. Наявність значних 

дискреційних повноважень на досудовому розслідуванні дозволяє прокурору 

направляти до суду лише ті кримінальні провадження, в яких прокурор 

вбачає судову перспективу, що і зумовлює відсутність повноважень, 

спрямованих на зміну та доповнення обвинувачення.  

Французький кримінальний процес здійснюється шляхом проходження 

декількох етапів: досудове розслідування охоплює два етапи (дізнання, 
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досудове слідство), порушення кримінального переслідування, судовий 

розгляд, апеляційне провадження і касаційне провадження [315, с. 153]. 

Прокурор є представником держави, відповідальним за обвинувачення. 

Однак якщо злочин невеликої тяжкості, поліція може, за дорученням 

прокурора, самостійно вручити обвинуваченому повідомлення про підозру. 

Таке повідомлення за юридичною силою прирівнюється до виклику до суду. 

Якщо прокурор вважає, що факти підтверджують вчинення злочину, то він 

вирішує, виходячи з принципу доцільності, чи варто відкривати кримінальне 

провадження або застосувати альтернативне провадження, або закрити 

справу без пред’явлення подальшого позову. КПК Франції зазначає, що 

прокурор отримує заяви і скарги та вирішує, як з ними вчинити. Це 

положення ст. 40 КПК Франції є основою двох фундаментальних принципів, 

якими керуються прокурори при участі у кримінальному провадженні: з 

одного боку, принцип можливості (доцільності), що надає прокурору право 

вирішувати виходячи з юридичних і дискреційних підстав, чи порушувати 

кримінальну справу, а з іншого боку, принцип монополії (виняткового права), 

який наділяє прокурора винятковою функцією підтримання державного 

обвинувачення [17, с. 71]. 

Підготовча частина судового засідання виступає важливим моментом, 

оскільки на цьому етапі прокурор та інші учасники мають право заявляти 

клопотання про деякі винятки, які можуть бути заявлені тільки до викладу 

заперечень щодо позову (тобто до викладу сутності захисту підсудним). Сенс 

виразу «до викладу сутності захисту» («avant toute dеfense au fond») полягає в 

тому, що певні клопотання про виключення (доказів і т.п.) повинні бути 

заявлені письмово або усно до початку допиту підсудного по суті, тобто щодо 

фактичних обставин справи (рішення Палати з кримінальних справ від 29 

березня 1995 р.) [338, с. 375]. 

Наступною інстанцією у кримінальному судочинстві Франції слугують 

апеляційні суди, кримінальні палати яких розглядають апеляційні скарги на 

вироки трибуналів по деліктах та проступках. Судовий розгляд здійснюється 
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за правилами суду першої інстанції (ст. 512 КПК Франції). Так, за поданою 

апеляцією прокурора суд може погіршити становище підсудного або ж, не 

вбачаючи в діях підсудного складу проступку, може кваліфікувати його дії як 

правопорушення і, не передаючи справу до поліцейського суду, який би 

розглядав такі справи, прийняти самостійне рішення. Разом з тим, якщо 

встановлені фундаментальні порушення, непоправні в суді апеляційної 

інстанції, наприклад, при розгляді апеляції на проступок, в діянні встановлені 

ознаки злочину, справа повертається прокурору [320, с. 152]. 

Касаційне оскарження в загальній формі (ст. 592 КПК Франції) полягає 

в можливості Генерального прокурора при Касаційному суді Франції від 

свого імені або за офіційним дорученням Міністра юстиції оскаржити вирок 

суду, що вступив в законну силу, в тому числі і виправдувальний, в будь-який 

час. У разі виявлення Касаційним судом порушення закону з власної 

ініціативи Генерального прокурора, це порушення не впливає на 

правосудність рішення суду для сторін, так як вони його не оскаржували. 

Якщо ж Генеральний прокурор оскаржить судове рішення за офіційним 

дорученням міністра, то, в разі подачі скарги в інтересах закону на 

обвинувальний вирок і її задоволення Касаційним судом, справа підлягає 

перегляду, проте результат такого перегляду не може бути несприятливим 

для сторін, оскільки воно вступило в законну силу; його виконання не 

припиняється (ст. 620 КПК Франції) [285, с. 192-194]. 

Варто звернути увагу і на участь прокурора у кримінальному 

провадженні Швейцарії. Згідно КПК Швейцарії (schweizerische 

Strafprozessordnung) від 5 жовтня 2007 року та ст. 7-8 Закону про організацію 

органів кримінального судочинства Федерації, прокуратура Швейцарії (die 

Staatsanwaltschaft) не є частиною Міністерства юстиції або поліції Швейцарії, 

не відноситься до органів виконавчої влади та визнається самостійним і 

незалежним державним закладом. 

Швейцарська прокуратура наглядає тільки за поліцією (ст. 15 КПК 

Швейцарії) і не здійснює загальний нагляд за дотриманням законності в 
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державі у вітчизняному розумінні даної категорії. Прокуратура в Швейцарії є 

головним органом у досудових стадіях процесу, про що свідчать її 

повноваження і виділяється в доктрині статус «пані досудового провадження» 

(статті 15-16, 299-327 КПК) на всьому його протязі [297, с. 87]. 

У Швейцарії прокурор не володіє можливістю відмови від 

обвинувачення. Згідно ст. 333 КПК Швейцарії суд вправі дозволити 

прокуратурі змінити або розширити обвинувачення, але не відмовитися від 

нього. Одночасно з цим, згідно з ст. 61 КПК, після направлення справи до 

суду вона вважається такою, що перебуває у провадженні суду, а не 

прокуратури. 

В силу ст. 333 КПК Швейцарії суд надає прокуратурі можливість 

змінити обвинувачення, якщо, на його думку, описані в обвинувальному 

висновку обставини справи можуть свідчити про виконання іншого складу 

злочинного діяння або якщо обвинувальний висновок не відповідає законним 

вимогам. Якщо при розгляді справи по суті стане відомо про нові злочинні 

діяння обвинуваченого, суд має право дозволити прокуратурі розширити 

обвинувачення (за змістом закону зміна кваліфікації на більш сувору цілком 

можлива) [65, с. 57-58]. 

Окрему увагу слід звернути на участь прокурора у судовому 

провадженні за законодавством Іспанії. Зокрема, у відповідності до 

Кримінально-процесуального закону Королівства Іспанії (Ley de 

enjuiciamiento criminal), затвердженого Королівським указом від 14 вересня 

1882 року, прокурор у кримінальному процесі Іспанії виступає державним 

обвинувачем (del Ministerio Fiscal), тобто даний учасник провадження 

відповідає за висунення кримінальних обвинувачень (подає клопотання про 

обвинувачення) проти підозрюваного і за залучення особи до 

відповідальності перед судом у справах публічного чи приватно-публічного 

обвинувачення (представляє обвинувачення в суді) [249, с. 4-5]. 

Згідно ст. 773.2 КПЗ Іспанії дозволяється свого роду попереднє 

розслідування, контрольоване прокурором, якщо він отримує кримінальний 
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позов або поліцейський звіт (справи приватного обвинувачення). Тому, для 

з’ясування обставин, що підтверджують вчинення кримінальних злочинів, 

прокурор дає вказівки судовій поліції щодо проведення необхідних слідчих 

дій. Таке попереднє розслідування може бути завершено в двох формах: 

прокурор відмовляється від кримінального обвинувачення через 

недостатність доказів або відправляє справу до суду з метою розпочати 

судове розслідування [340]. 

Досить суттєвим є той факт, що прокурор у кримінальному 

провадженні на всіх стадіях несе відповідальність за дослідження і перевірку 

всіх процесуальних документів (sumarios). Це означає, що ніякі судові або 

слідчі дії не можуть бути проведені без його відома (cт. 302.II КПЗ Іспанії). 

Слідчий суддя також зобов’язаний інформувати прокурора про хід 

розслідування та розгляду справи, відправляти йому будь-які процесуальні 

рішення, що стосуються залучення до справи свідків-експертів. 

Під час проміжного етапу прокурор може вимагати завершення 

дослідження та перевірку всіх процесуальних документів (sumario) негайно і 

направити судову справу за підсудністю шляхом пред’явлення обвинувачення 

особі (ст. 622.II КПЗ Іспанії). Він також може вимагати у судді продовжити 

розслідування, навіть якщо суддя вирішив його завершити (revocaciуn del auto 

de terminaciуn del sumario). 

За скороченою процедурою (procedimento abreviado) прокурор приймає 

рішення і складає відповідний документ про достатність доказів для 

направлення справи до суду. У такому випадку прокурор має право вимагати 

порушення судової справи або, як виняток, проведення додаткового 

розслідування (ст. 780 КПЗ Іспанії). Якщо у справах приватно-публічного 

обвинувачення приватний обвинувач відмовляється від підтримання 

обвинувачення, то під час судового провадження прокурор самостійно 

вирішує, чи підтримати йому таку відмову від обвинувачення або 

продовжувати підтримувати обвинувачення.  
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Згідно із законодавством Королівства Іспанії прокурор також повинен 

здійснювати нагляд за виконанням вироку суду [340]. 

У кримінальному провадженні Польщі прокурор виступає як орган 

досудового розслідування, сторона судового провадження і захисник 

громадських інтересів [256, с. 110-111]. 

Закон Польщі «Про прокуратуру» та польське кримінальне 

процесуальне законодавство (КПК Польщі) закріплюють саме ключову роль 

прокурора на стадії досудового розслідування кримінального провадження у 

двох формах: прокурор самостійно здійснює досудове розслідування; 

прокурор здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, яке проводиться 

іншим уповноваженим органом (ч. 1 арт. 3 Закону Польщі) [153, с. 87-88]. 

Судовий розгляд починається, в основному, з направлення до суду 

першої інстанції обвинувального акта в зв’язку з закінченням досудового 

провадження (глава VIII КПК Польщі). Якщо обвинувальний акт відповідає 

формальним вимогам, суддя або судовий секретар невідкладно надсилають 

його копію обвинуваченому, якому надається право протягом 7 днів надати 

суду докази, а також клопотати прокурору про доповнення матеріалів 

досудового розслідування, які додаються до обвинувального акта.  

Головуючий призначає судове засідання, якщо: 1) прокурор подав 

клопотання про вжиття заходів забезпечення; 2) виникло питання про умовне 

закриття кримінального провадження; 3) в обвинувальному акті укладено 

угоду між прокурором і обвинуваченим в порядку ст. 335 КПК Польщі; 

4) обвинувачений заявив клопотання про винесення обвинувального вироку і 

призначення міри покарання без проведення судового слідства в порядку 

ст. 338а КПК Польщі; 5) виникає необхідність вирішення питання про 

припинення провадження на підставі примирення обвинуваченого з 

потерпілим в порядку ст. 59а КК Польщі. 

У ст. 335 КПК Польщі передбачено, що прокурор може приєднати до 

обвинувального акта клопотання про винесення вироку і призначення 

узгоджених з обвинуваченим покарань та інших заходів, передбачених КК, за 
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скоєне ним правопорушення без проведення судового розгляду, якщо 

обставини вчинення злочину не викликають сумнівів, а позиція 

обвинуваченого вказує на досягнення завдань провадження [339; 341]. 

Згідно ст. 425 КПК Польщі сторони, а також інші особи, зазначені в 

законі, в тому числі й прокурор, мають право оскаржити рішення суду першої 

інстанції в апеляційному порядку в суді апеляційної інстанції (окружному 

суді). При цьому, участь в апеляційному розгляді справи прокурора, а також 

захисника у випадках, встановлених статтями 79, 80 і § 1 ст. 80а КПК Польщі, 

є обов’язковим. 

Варто звернути увагу і на участь прокурора у судовому провадженні у 

кримінальному процесі Литви. Відповідно до ст. 118 Конституції Литовської 

Республіки прокурор (prokuroras) організовує досудове розслідування і ним 

керує, а також підтримує державне обвинувачення у кримінальних справах. 

Прокурор у встановлених законом випадках захищає права і законні інтереси 

особи, суспільства і держави. Прокурор при виконанні своїх функцій є 

незалежним і підкоряється лише закону. 

У ст. 2 Закону «Про прокуратуру» встановлено, що прокуратура 

контролює діяльність посадових осіб органів досудового розслідування (п. 3), 

координує дії органів досудового розслідування з розслідування злочинів 

(п. 6). Процесуальну діяльність прокурора контролюють вищі прокурори і суд 

(ч. 3 ст. 4). До повноважень прокуратури відноситься також превенція 

злочинних діянь (ст. 18) [91, с. 43]. 

Відповідно до ст. 35 КПК Литви прокурор – Генеральний прокурор 

Литовської Республіки, якому згідно з його компетенції підпорядковані 

прокурори, які беруть участь в розгляді кримінальних справ [333]. 

На етапі підготовки судового розгляду прокурор, обвинувачений, 

законний представник, захисник, а також потерпілий, цивільний позивач, 

цивільний відповідач та їх представники з моменту передачі справи до суду 

мають право ознайомитися з додатково складеним актом обвинувачення, а у 

визначений суддею строк – і з іншими матеріалами справи, робити з них 
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виписки та копії (ст. 237 КПК Литви), а суддя розглядає клопотання 

учасників процесу (ст. 238 КПК Литви). 

Згідно ст. 245 Литви при розгляді справи у суді участь на судовому 

засіданні беруть запрошений судом прокурор, потерпілий та його 

представник, обвинувачений та його законний представник, захисник, 

цивільний позивач, цивільному відповідач та їхні представники. При розгляді 

справи у суді участь можуть брати і інші прокурори, а також декілька 

захисників одного обвинуваченого. 

Прокурор вправі замінити обвинувачення під час судового розгляду. У 

зв’язку з цим він повідомляє суд шляхом надіслання письмового клопотання 

про визначення злочину обвинуваченого згідно кримінального закону, що 

збільшує ступінь обвинувачення чи кримінальної провини, або про наявність 

фактичних обставин щодо заміни акта обвинувачення за суттю [333]. 

Крім того, згідно ст. 288 КПК Литви, під час дослідження доказів 

прокурор може вимагати дозволитийому пред’явлення додаткових доказів 

для виконання процесуальних дій. Суд, після задоволення клопотання 

прокурора, припиняє розгляд судової справи. 

Наступним можливим кроком провадження у кримінальній справі 

виступає розгляд його судом апеляційної інстанції, який переглядає рішення 

суду першої інстанції за скаргою, поданою одним з учасників судочинства, в 

тому числі й прокурором (ст. 318 КПК Литви), а також в касаційній інстанції 

оскаржувати судові постанови та вироки у касаційному порядку (ст. 367 КПК 

Литви). 

Подібними виступають також норми Кримінально-процесуального 

закону Латвії від 01.10.2005 р. щодо участі прокурора у судовому 

провадженні за винятком певних випадків. У відповідності до ст. 2 Закону 

Латвії «Про прокуратуру» від 19.05.1994 р. на неї покладені наступні функції: 

прокуратура: 1) здійснює нагляд за роботою установ дізнання та оперативною 

діяльністю інших установ; 2) організовує, очолює і здійснює досудове 

розслідування; 3) починає і здійснює кримінальне переслідування; 4) 
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підтримує державне обвинувачення; 5) здійснює нагляд за виконанням 

покарань; 6) в установленому законом порядку захищає права і законні 

інтереси осіб і держави; 7) в встановлених законом випадках подає позовну 

заяву або заяву в суд; 8) в встановлених законом випадках бере участь в 

розгляді справ у суді [193]. 

Участь прокурора в судовому розгляді кримінальних справ публічного 

обвинувачення є обов’язковим. Прокурор підтримує в суді державне 

обвинувачення, обґрунтовує його доказами, висловлює свою точку зору щодо 

обставин, встановлених під час судового розгляду справи, бере участь в 

судових дебатах. Державне обвинувачення в одному кримінальному процесі 

може підтримуватися також декількома прокурорами. Прокурор може 

заявити і підтримати заяву про стягнення компенсації на користь держави. У 

випадку неявки прокурора в судове засідання розгляд кримінальної справи 

відкладається (ст. 457 КПЗ Латвії) [95, с. 161]. 

Досить цікавою виступає ст. 458 КПЗ Латвії, яка передбачає заміну 

прокурора під час судового розгляду кримінальної справи. Так, у випадку, 

якщо подальша участь прокурора в судовому розгляді справи неможлива, він 

може бути замінений. Прокурору, який вступив у кримінальну справу, суд 

надає час для підготовки до судового розгляду кримінальної справи. Він має 

право просити суд повторно заслухати показання свідка чи потерпілого або 

висновок експерта, а також провести інші процесуальні дії [301]. 

На відміну від КПК Литви, де відмова від обвинувачення прокурора 

виступає його правом, ст. 459 КПЗ Латвії передбачає дану заміну його 

обов’язком. Так, якщо в ході судового розгляду кримінальної справи 

прокурор визнає, що обвинувачення повністю або частково не підтвердилося, 

він зобов’язаний повністю або частково відмовитися від обвинувачення, 

подавши суду затверджену вищим прокурором мотивацію відмови. 

Однак, коли прокурор відмовляється від обвинувачення без дотримання 

встановленого ст. 459 КПЗ Латвії порядку, суд оголошує перерву в судовому 

засіданні. Якщо протягом трьох робочих днів вищестоящий прокурор до 
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поновлення судового засідання не замінює підтримане обвинувачення особі і 

не відновлює підтримання обвинувачення, суд приймає постанову про 

припинення кримінальної справи у зв’язку з відмовою прокурора від 

обвинувачення [301]. 

Аналогічно, як і в більшості країн Європи, судове слідство починається 

підтриманням державного обвинувачення шляхом викладу прокурором суті 

обвинувачення (ст. 497 КПЗ Латвії). В подальшому діяльність прокурора у 

судовому провадженні досить детально регламентована КПЗ Латвії. Так, 

прокурор у судовому провадженні: має право подати апеляційний та 

касаційний протест (статті 551, 571 КПЗ Латвії), що забезпечує його участь у 

суді апеляційної та касаційної інстанції; обов’язкова участь прокурора у 

судовому розгляді справ, пов’язаних із нововиявленими обставинами (ст. 660 

КПЗ Латвії); ознайомлюється у судовому розгляді із угодою про примирення 

та бере участь у вказаному провадженні (ст. 541 КПЗ Латвії); бере участь у 

провадженні при укладанні угоди про визнання вини в процесі судового 

розгляду (глава 50 КПЗ Латвії). 

Як бачимо, у світі існують різноманітні форми участі прокурора у 

судовому провадженні: з обвинувальним, наглядовим та правозахисним 

нахилом. Всі національні системи права наділені своїми особливостями, які 

пов’язані з історичними шляхами розвитку, у зв’язку з чим різноманітною є й 

діяльність прокурора у судовому провадженні. На сьогоднішній момент в 

зарубіжних країнах при аналізі кримінального процесуального законодавства 

можна спостерігати зміщення концентрації уваги з наглядової та 

обвинувальної функцій, яку звикли асоціювати з органами прокуратури, на 

захист прав та свобод громадян та контроль за виконанням вимог закону 

правоохоронними органами.  

Вважаємо, що імплементація окремих підходів зарубіжних країн до 

нормативної регламентації процесуальної діяльності прокурора у судовому 

провадженні позитивно вплине на виконання завдань кримінального 

судочинства. 



 88 

 

Висновки до розділу І 

Зміст кримінально-процесуальної діяльності прокурора у судовому 

провадженні становлять її призначення, функції, цілі, та завдання. 

Призначення кримінально-процесуальної діяльності прокурора у судовому 

провадженні, її функції, цілі, та завдання співвідносяться та тісно 

взаємодіють між собою. 

Прокурор у кримінальному провадженні виконує наступні функції: 

процесуального керівництва; державного обвинувачення; нагляду за 

додержанням законів; правозахисну.  

У судовому провадженні функції прокурора незалежні і самостійні, які 

здійснюються послідовно або одночасно. На прокурора може бути покладено 

кілька функцій, які він виконує одночасно або послідовно відповідно до 

встановленої процедури, за обставин, що виникли в результаті здійснення 

інших функцій та зазначених в законі. Розглядаючи функцію як обов’язковий 

елемент певної стадії судового провадження, що забезпечує досягнення 

завдань кримінального провадження, то поділу функцій на основні та 

додаткові в кримінальному процесі вочевидь не існує. Адже, одні функції 

проявляються частіше, інші рідше, але кожна функція вирішує певне завдання 

і її відсутність не дає змоги досягти цілей кримінального процесу. 

Процесуальні повноваження прокурора у судовому кримінальному 

провадженні слід розглядати як сукупність закріплених у кримінально-

процесуальному законі прав та обов’язків прокурора, що регулюють його 

діяльність у судовому провадженні за допомогою відповідних правових 

засобів. 

Беручи участь у судовому розгляді кримінального провадження, 

прокурор як самостійний учасник кримінального провадження (сторона 

обвинувачення), та здійснюючи свою кримінально-процесуальну діяльність, 

використовує наступні форми реалізації своїх повноважень, які залежать від 

стадії судового провадження: 1) реалізація повноважень та зміст діяльності 
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прокурора на стадії підготовчого провадження; 2) реалізація повноважень та 

зміст діяльності прокурора в ході судового розгляду (зміна та доповнення 

прокурором обвинувачення, відмова прокурора від підтримання 

обвинувачення, участь прокурора в доказуванні під час судового 

провадження, участь прокурора в судових дебатах); 3) реалізація 

повноважень та зміст діяльності прокурора в судовому проваджені з 

перевірки судових рішень. 

На основі аналізу юридичної літератури та чинного законодавства при 

дослідженні ґенези діяльності прокурора у судовому провадженні умовно 

можна виділити три великі періоди, які включають в себе наступні етапи: 

І – дорадянський період (від моменту виникнення прокуратури в цілому 

– до утвердження його повноправним учасником кримінального, в тому числі 

і судового провадження): 1-й етап – з 1579 по 1864 рр.; 2-й етап – з 1849-1864 

по 1917 рр.  

ІІ – радянський період: 1-й етап – з 1917 по 1920 рр.; 2-й етап – з 1920 

по 1933 рр.; 3-й етап – з 1933 по 1955 рр.; 4-й етап – з 1955 по 1991 рр.  

ІІІ – сучасний період участі прокурора у судовому провадженні у 

незалежній Україні: 1-й етап – з 1991 по 2001 рр.; 2-й етап – з 2001 по 2012 

рр.; 3-й етап – з 2012 р. по сьогоднішній час. 

У більшості випадків реформування участі прокурора у кримінальному 

судочинстві зарубіжних країн пов’язане із прийняттям відповідного 

кримінального процесуального законодавства, яким і врегульовуються 

функціональні основи процесуальної діяльності прокурора. Загалом функції 

прокурора у судовому провадженні зарубіжних країн є подібними і зводяться 

до наступного: підтримання державного обвинувачення, захист прав, свобод 

та законних інтересів громадян та представництво інтересів громадян. 

Вважаємо, що імплементація окремих підходів зарубіжних країн до 

нормативної регламентації процесуальної діяльності прокурора у судовому 

провадженні позитивно вплине на виконання завдань кримінального 

судочинства. 
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РОЗДІЛ ІІ 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОКУРОРОМ ПОВНОВАЖЕНЬ  

В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

 

 

2.1. Реалізація прокурором повноважень у підготовчому 

провадженні 

 

Підготовче провадження, передбачене главою 27 КПК України є 

самостійною стадією кримінального процесу, на якій суд у засіданні із участю 

сторін провадження у розумні строки на основі вивчення процесуальних актів 

про закінчення досудового розслідування (та доданих до них документів) 

повинен перевірити, чи достатньо підстав для призначення за таким 

провадженням судового розгляду, для закриття провадження чи вирішення 

справи шляхом затвердження відповідної угоди та постановлення вироку. 

Відповідно до положень ч.3 ст. 314 КПК України, у підготовчому 

судовому засіданні суд вправі прийняти такі рішення: 

1) затвердити угоду про примирення чи визнання винуватості або 

відмовити у затвердженні такої угоди та повернути кримінальне провадження 

прокурору для продовження досудового розслідування в загальному порядку,  

2) закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених 

пунктами 4-8, 10 ч.1 або ч.2 ст. 284 КПК; 

3) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру (далі – ПЗМХ) або примусових 

заходів виховного характеру (далі – ПЗВХ) прокурору, якщо вони не 

відповідають вимогам КПК; 

4) направити обвинувальний акт, клопотання про застосування ПЗМХ 

або ПЗВХ до відповідного суду для визначення підсудності у разі 

встановлення непідсудності кримінального провадження; 
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5) призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, 

клопотання про застосування ПЗМХ чи ПЗВХ; 

6) доручити представнику персоналу органу пробації скласти досудову 

доповідь [137]. 

Діяльність прокурора у підготовчому судовому засіданні залежить від 

багатьох обставин. Передусім, така його діяльність на цій стадії процесу в 

немалій мірі залежить від його ж діяльності на попередній стадії – зокрема, 

від того, з яким процесуальним документом він звернувся до суду 

(обвинувальним актом, клопотанням про застосування ПЗМХ чи ПЗВХ, 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності), чи належним 

чином було складено відповідні документи та яким є ставлення суду з цього 

приводу. Також діяльність прокурора на відповідній стадії процесу може бути 

зумовлена і відповідною поведінкою (як протиправною, так і цілком 

законною) приватних учасників кримінального судочинства. До прикладу, під 

час підготовчого провадження прокурор вправі звертатися до суду із 

клопотанням про обрання, зміну чи скасування заходів забезпечення 

кримінального провадження (у тому числі запобіжного заходу, обраного 

обвинуваченому), про продовження строку уже обраних запобіжних заходів. 

Також діяльність та активність прокурора в ході підготовчого провадження 

може визначатися тим, яким було (і залишилося) ставлення до його діяльності 

на досудовому розслідуванні у сторін кримінального провадження. Так, 

згідно ч.2 ст. 303 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

прокурора, які не розглядалися під час досудового розслідування, можуть 

бути предметом розгляду в ході підготовчого провадження у суді за 

правилами статей 314-316 КПК України тощо. Відповідно, якщо 

правомірність рішень чи діянь прокурора  стали  предметом розгляду на 

стадії підготовчого засідання – то він, відповідно, займатиме активну позицію 

при обстоюванні своєї позиції тощо. 

Аналізуючи питання щодо участі прокурора у підготовчому судовому 

засіданні, треба з’ясувати, чи обов’язковою є така його участь на цій стадії 
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процесу при надходженні обвинувального акту у провадженні у формі 

приватного обвинувачення. Тут потрібно звернути увагу на п.14 Наказу 

Генерального прокурора України від 28.03.2019 р. № 51, де міститься вказівка 

забезпечувати участь прокурора у судовому провадженні з розгляду 

обвинувальних актів. При цьому потрібно також керуватися положенням 

ч.3 ст.36 КПК України, де зазначено, що участь прокурора у суді (очевидно, і 

в ході підготовчого судового засідання також) є обов’язковою, крім випадків, 

передбачених цим Кодексом [231]. Причому у КПК про жодні винятки у 

провадженні у формі приватного обвинувачення не йдеться! 

Водночас в Інформаційному листі Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВВСУ) від 

03.10. 2012 р. «Про порядок здійснення підготовчого судового провадження 

відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» передбачено 

необов’язковість участі прокурора у підготовчому провадженні, яке 

здійснюється у формі приватного обвинувачення. Так, у п.2 цього листа 

сказано, що неприбуття для участі у підготовчому судовому засіданні 

учасників судового провадження (крім прокурора, за винятком випадків, коли 

кримінальне провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення у 

порядку ч.4 ст. 26 КПК), які належним чином повідомлені про дату, час і 

місце проведення такого засідання, не перешкоджає його проведенню [235]. 

При цьому абсолютно не зрозуміло: а) чому ВССУ встановлює для 

проваджень у формі приватного обвинувачення винятки із загальної 

процедури; б) хто ж у такому випадку (у разі неявки прокурора у 

підготовчому провадженні при розгляді справ приватного обвинувачення) 

буде відстоювати перед судом позицію про можливість призначення 

провадження до судового розгляду. А оскільки наведена позиція ВССУ не 

ґрунтується на законі, нею керуватися не слід. 

Як видається, слід погодитися із твердженням, відповідно до якого 

прокурор зобов’язаний брати участь у кожному підготовчому судовому 

засіданні, за винятком випадків, коли розглядається угода між підозрюваним 
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(обвинуваченим) та потерпілим про примирення, де питання щодо участі 

вирішується прокурором на власний розсуд (коли він не заперечує проти її 

затвердження) [104]. 

Однією із форм участі прокурора у підготовчому судовому засіданні є 

його участь у прийняття судом рішення про затвердження угоди (про 

примирення чи визнання винуватості) або відмови у цьому. Належний аналіз 

відповідної діяльності прокурора на цій стадії процесу неможливий без 

з'ясування питання про обов'язковість угоди про примирення для прокурора. 

Згідно ч.1 ст.474 КПК України, якщо угоди досягнуто під час досудового 

розслідування, обвинувальний акт разом із підписаною сторонами угодою 

невідкладно надсилається до суду. 

Не виключено, що сторони кримінального конфлікту укладуть угоду, 

що не відповідає діючому законодавству (наприклад, угоду, умови якої 

порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; або ж угоду про 

примирення укладено у провадженні щодо тяжкого злочину, який не 

належить до тих, провадження щодо яких здійснюються в порядку 

приватного обвинувачення). Тому постає питання: чи може прокурор у таких 

випадках відмовити у переданні угод до суду з огляду на її незаконність та 

усвідомлюючи, що суд її, скоріш за все, не затвердить? 

В юридичній літературі з цього приводу висловлені протилежні позиції: 

1) прокурор, який вважає угоду незаконною, вправі не направляти до 

суду угоду про примирення з огляду на те, що: 

– передання до суду угоди, що не відповідає чинному законодавству, 

призведе до відмови суду у її затвердженні (це ж, своєю чергою, потягне 

втрату підозрюваного та потерпілого права на повторне звернення із такою ж 

угодою у даному провадженні – ч.8 ст.474 КПК України); 

– неможливість прокурора відхилити незаконну угоду призведе до 

втрати часу через те, що існує необхідність складення обвинувального 

висновку, проведення судового засідання із розгляду даної угоди (при тому, 
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що негативний результат такого судового розгляду відомий прокурору 

зазделегідь) [294, с. 386-387]. 

2) суть другої точки зору зводиться до того, що прокурор за подібних 

ситуацій не є і не повинен бути «процесуальним фільтром», тобто оцінка 

законності (чи, навпаки, незаконності) угоди не належить до його 

повноважень; він у будь-якому разі повинен скласти обвинувальний акт і 

надіслати угоду до суду [152, с. 22]. 

Якщо прокурор є прибічником позиції, згідно якої він може 

«заблокувати» угоду про примирення (тобто, не направляти її до суду), то 

зараз на стадії досудового розслідування таке рішення прокурора (про 

відмову у направленні угоди про примирення до суду) буде остаточним і 

таким, що не підлягає оскарженню. Адже згідно ч.3 ст. 93 та п.7 ч.1 ст. 303 

КПК України на цій стадії оскаржити можна тільки рішення прокурора про 

відмову у задоволенні клопотання про проведення гласних та негласних 

слідчих (розшукових) дій. Водночас, слід звернути увагу на те, що відмова 

прокурора у складанні обвинувального акту та переданні провадження до 

суду у зв’язку із укладенням угоди між сторонами не є перепоною для 

повторного звернення з угодою до прокурора у разі зміни істотних умов такої 

угоди (зокрема, на ті, що відповідають діючому законодавству). Правда, з 

такою угодою уже можна звернутися не на стадії підготовчого судового 

засідання, а уже в ході судового розгляду. 

Якщо ж прокурор, навпаки, поділяє точку зору, відповідно до якої він 

зобов’язаний у будь-якому разі направити до суду угоду про примирення 

(навіть ту, яку вважає незаконною) то цю свою позицію про потребу відмови 

у затвердженні угоди він цілком може обстоювати перед судом в ході 

підготовчого провадження та наводити відповідні аргументи. 

Також аналіз загального порядку підготовчого судового провадження та 

діяльності прокурора на цій стадії не може бути повним та вичерпним без 

аналізу дискреційних повноважень прокурора при укладенні угоди про 

визнання винуватості. 
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Відповідно до положень ст. 470 КПК України, при вирішенні питання 

про укладення угоди про визнання винуватості, прокурор зобов’язаний 

враховувати такі обставини: а) ступінь та характер сприяння підозрюваного 

чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або 

інших осіб; б) характер і тяжкість обвинувачення (підозри); в) наявність 

суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і 

судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних 

правопорушень; г) наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи 

припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш 

тяжких кримінальних правопорушень. 

При цьому не виключені ситуації, коли прокурор безпідставно 

відмовлятиме в укладенні угоди про визнання винуватості підозрюваному, 

обвинуваченому, навіть якщо останній запропонує дуже вигідні умови такої 

угоди з точки зору задоволення суспільного інтересу. Можливості для таких 

зловживань прокурору фактично надає законодавець, оскільки: 

– значна частина фактів, які можуть бути враховані при прийнятті 

рішення при укладенні угоди сформульовані із використанням оцінних 

понять, тлумачення яких повністю залежить від прокурора; 

– КПК не покладає на прокурора обов’язок укладати угоду з 

підозрюваним / обвинуваченим, якщо усі обставини, що підлягають 

врахуванню, свідчать про можливість та доцільність її укладення. 

Зараз з огляду на положення ч.3 ст. 93 КПК України (де мова йде про 

можливість оскарження тільки відмови у проведенні слідчих дій) та п.7 ч.1 ст. 

303 цього ж Кодексу, це рішення прокурора на стадії досудового 

розслідування буде остаточним та таким, що оскарженню не підлягає. 

Хоча слід відмітити, що відповідно до ч.2 ст. 303 КПК України скарги 

на рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які не розглядалися під час 

досудового розслідування, можуть бути предметом розгляду в ході 

підготовчого провадження у суді за правилами статей 314-316 КПК України. 

Але цими статтями не визначено, яким може бути результат такого розгляду, 
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та чи може суд за результатами розгляду скарги зобов’язати прокурора 

вчинити процесуальні дії, клопотання щодо яких не були задоволені 

прокурором на стадії досудового розслідування (зокрема, щодо укладення 

угоди про визнання винуватості). 

Зараз таке рішення прокурора (про відмову у задоволенні клопотання 

про укладення угоди і направленні її з обвинувальним актом до суду) може 

бути оскаржене до вищестоящого прокурора. Останній же при встановленні 

підстав для укладення угоди має скасувати рішення нижчестоящого 

прокурора. При цьому постає питання про добровільність угоди (як однієї з 

умов її укладення – ч.6 ст.474 КПК України) з огляду на те, що дане рішення 

буде прийняте прокурором фактично не за власним бажанням, а внаслідок 

здійснення процесуального контролю над рішенням прокурора, під впливом 

владних повноважень керівництва. 

Слід погодитися з твердженням про те, що зобов’язання вищестоящого 

прокурора процесуального керівника укласти угоду з підозрюваним, 

обвинуваченим за наявності до того підстав, не слід розцінювати як 

недобровільність укладення такої угоди з боку прокурора. Адже прокурор, 

котрий є стороною угоди про визнання винуватості, є, водночас, і посадовою 

особою, представником держави; правам же державних органів притаманна 

обов’язковість їх використання [294, с. 415]. 

При цьому (якщо вищестоящий прокурор зобов’яже нижчестоящого 

укласти угоду про визнання винуватості) звернення до суду з відповідною 

угодою можливе, звісно ж, уже на наступній стадії процесу – в ході судового 

розгляду. 

Як уже зазначалося, якщо угоду укладено на стадії досудового 

розслідування, її розгляд судом та затвердження угоди (чи, навпаки, відмова у 

цьому) здійснюється на стадії підготовчого провадження (ч.2 ст. 474 

КПК України). При цьому законодавець встановлює, що у разі укладення 

угоди на стадії досудового розслідування прокурор повинен передати до суду 

тільки підписану сторонами угоду (разом із обвинувальним актом). При 
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цьому ніякі інші матеріали досудового розслідування суду не надаються. Цей 

підхід повністю узгоджується з нормою ч.4 ст. 291 КПК України, згідно якої 

надання суду до початку судового розгляду інших документів заборонено. 

Таким чином, при вирішенні питання стосовно угоди в ході 

підготовчого провадження, суд (відповідно до вимог закону) може 

ознайомитися тільки із текстом угоди та обвинувального акту (і додатків до 

нього). 

Водночас, у п.6 ч.7 ст. 474 КПК України вказано, що суд повинен 

відмовити у затвердженні угоди якщо відсутні фактичні підстави для 

визнання винуватості. Тому постає закономірне запитання: а як же ж на цій 

стадії суд може пересвідчитися у тому, що підстави для визнання винуватості 

усе-таки існують, якщо у нього нема можливості ознайомитися із зібраними 

матеріалами досудового розслідування? Така можливість у нього єдина: 

тільки опитавши самого обвинуваченого. Тому фактично судді при 

затвердженні відповідної угоди вимушені класти в основу обвинувачення 

власне визнання особою своєї вини. Звісно, говорити, про належне внутрішнє 

переконання судді у таких ситуаціях й говорити годі.  

А тому на практиці деякі судді перед прийняттям рішення стосовно 

угоди все-таки ознайомлюються із матеріалами досудового розслідування 

[309]. Слід зазначити, що і в узагальненні судової практики здійснення 

кримінального провадження на підставі угод, ВССУ теж послідовно обстоює 

позицію, згідно якої суд у ході підготовчого провадження перед 

постановленням вироку на підставі угоди повинен витребовувати матеріали 

досудового розслідування і зобов'язувати прокурора представити такі 

матеріали [306]. 

Вищенаведений підхід, відповідно до якого прокурор чи на досудовому 

слідстві (перед направленням угоди до суду) чи, принаймні, уже в ході 

підготовчого провадження повинен здійснити процедуру відкриття матеріалів 

провадження для ознайомлення із ними [76], хоч прямо не базується на 

нормах КПК, але є абсолютно обґрунтованим, логічним та виправданим 
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підходом, що певним чином забезпечує право особи на захист (одним з 

елементів якого є право на доступ до матеріалів розслідування) та відповідає 

прецедентній практиці Стразбургського суду (зокрема, позиції, висловленій у 

рішенні ЄСПЛ «Оджалан проти Туреччини» [241]. 

Одним із рішень прокурора, які на думку законодавця (п.2 ч.3 ст. 314 

КПК України), прокурор вправі прийняти в ході підготовчого судового 

засідання, є можливість відмови його від підтримання 

державного(публічного) обвинувачення, що, своєю чергою, тягне за собою 

закриття провадження у справі. 

У юридичній літературі дискусійним є питання про те, коли саме 

прокурор може відмовитися від підтримання публічного обвинувачення: 1) в 

ході підготовчого провадження, 2) чи на наступній стадії процесу – уже за 

результатами судового розгляду. 

В Інформаційному листі Вищого спеціалізованого суду України №223-

1430/0/4-12 «Про порядок здійснення підготовчого судового провадження 

відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» зазначено, 

що у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у 

справі у разі відмови прокурора від підтримання обвинувачення та у разі 

подальшої відмови від обвинувачення потерпілого (чи його представника або 

законного представника). Аналогічну позицію поділяють також деякі 

дослідники [136, с. 132; 204, с. 118; 235]. 

Однак, як видається, і такі твердження, і законодавчий підхід з цього 

приводу, відображений у п.2 ч. 3 ст. 314 КПК України, є нелогічними та 

необґрунтованими. Справа в тому, що в ході підготовчого провадження жодні 

докази суду не надаються та не досліджуються. А тому немає ніяких підстав 

стверджувати про можливість виявлення під час цієї стадії відомостей, що б 

привели прокурора до переконання про потребу відмови від підтримання 

публічного обвинувачення. До того ж, буквальне тлумачення положень 

ч.1 ст.340 КПК України прямо та однозначно свідчить про невластивість 

інституту відмови від обвинувачення на стадії підготовчого провадження; 
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така відмова прокурора можлива пізніше - лише за результатами судового 

розгляду. 

Достатньо сумнівним є також законодавчий підхід (положення 

п.2 ч.3 ст.314 КПК України), згідно якого в ході підготовчого засідання в 

результаті надходження обвинувального акту прокурора і подальшої 

декриміналізації діяння, суд може закрити провадження на цій стадії процесу. 

Декриміналізація (набрання чинності законом, яким скасовано кримінальну 

відповідальність за діяння, вчинене особою) – проміжна підстава закриття 

кримінального провадження (яка не є повністю ні реабілітуючою, ні  

нереабілітуючою). Щоб закрити провадження за цією підставою (п.4 ч.1 ст. 

284 КПК України) треба спочатку встановити, що: 1) було вчинено злочин; 

2) вчинено злочин конкретної тяжкості; 3) цей злочин було вчинено саме 

цією, а не будь-якою іншою особою. А встановити це суд може тільки на 

наступній стадії процесу – в результаті судового розгляду, де якраз прокурор і 

повинен доводити обґрунтованість пред’явленого обвинувачення та вину 

особи у вчиненні діяння, яке на момент його вчинення визнавалося злочином. 

Встановлення цих обставин судом і доведення підставності та 

обґрунтованості висунутого обвинувачення прокурором в ході саме  

підготовчого судового засідання аж ніяк не відповідає завданням цієї стадії, 

де докази по суті не аналізуються та не досліджуються. 

Також на цій стадії процесу неможливе прийняття судом рішення про 

звільнення від кримінальної відповідальності (хоча законодавець з 

незрозумілих міркувань притримується протилежної позиції – п.2 ч. 3 ст. 314 

КПК України). Аргументи аналогічні попереднім: для прийняття такого 

рішення треба попередньо констатувати винуватість особи у вчиненні 

інкримінованого діяння, встановити передумови та умови звільнення від 

кримінальної відповідальності (а це теж можливо тільки за результатами 

дослідження доказів по справі). 

Справедливість вимагає не тільки критикувати недоліки, але й помічати 

здобутки. Зокрема, однією із переваг існуючої редакції ч.3 ст. 315 
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КПК України в частині повноважень прокурора на аналізованій стадії 

процесу є те, що зараз (на відміну від положення, що існувало ще півтора 

роки тому) продовження судом під час підготовчого судового засідання 

строку запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту та тримання під 

вартою за відсутності клопотання прокурора не допускається. Адже, як 

абсолютно справедливо зазначив з цього приводу Конституційний суд 

України в рішенні від 23.11.2017 р., так зване «автоматичне» вирішення цього 

питання порушує принцип рівності усіх учасників судового процесу, а також 

принцип незалежності та безсторонності суду [244]. 

Підсумовуючи ж вищенаведене, слід констатувати, що в цілому 

законодавча регламентація повноважень прокурора в ході підготовчого 

судового засідання є непослідовною та далекою від досконалості. 

 

2.2. Повноваження прокурора та особливості їх реалізації в ході 

судового розгляду  

2.2.1. Зміна та доповнення прокурором обвинувачення в суді першої 

інстанції 

Під зміною обвинувачення розуміється внесення до нього офіційними 

особами певних коригувань, що впливають на суть, обсяг та характер 

обвинувачення у справі [312, с. 42]. 

Зміна прокурором публічного обвинувачення є найпоширенішим 

проявом корегування процесуальної позиції прокурора у суді першої 

інстанції. Про це свідчать статистичні дані звіту «Про роботу прокурора» 

Генеральної прокуратури України за останні роки. Так, у 2014 р. прокурорами 

змінено обвинувачення у 1009 провадженнях, що становить 1,3 % всіх 

проваджень із ухваленням вироку; у 2015 р. – 869 (1,2 %), у 2016 р. – 1472 

(2,3 %), у 2017 р. – 1294 (2 %), за перші 6 місяців 2018 р. – 617 [83; 84; 85; 86]. 

Підстави зміни прокурором публічного обвинувачення визначено у 

ч.1 ст. 338 КПК України, згідно якої із метою зміни правової кваліфікації 

та/або обсягу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення, 



 101 

якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини 

кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа. 

У зазначеній нормі йдеться про «право» прокурора на зміну публічного 

обвинувачення. Це дало підставу окремим дослідникам стверджувати, що 

прокурор може діяти за принципом «хочу – змінюю обвинувачення, а не 

хочу, то й не буду!» та розглядати відповідні повноваження прокурора як 

форму реалізації диспозитивності [272, с. 338-342]. Автори підручника із 

таким підходом категорично не згодні, цю точку зору не поділяють, 

вважаючи її такою, що суперечить загальновизнаній думці, відповідно до якої 

право посадової особи (у тому числі й публічного обвинувача) за наявності 

вказаних у законі умов є одночасно її обов’язком. Сенс вказівки законодавцем 

на право полягає, у тому, що компетентному органу надаються більш широкі 

можливості оцінки умов, які визначають вибір тієї чи іншої процесуальної дії 

(у тому числі й зміни публічного обвинувачення), тієї чи іншої процесуальної 

форми. «Прав» у посадових осіб у «чистому» вигляді не існує, наявність 

конкретних умов перетворює вказане право в обов’язок, при цьому наявність 

умов, які тягнуть за собою той чи інший варіант необхідної поведінки 

(рішення), оцінюється у кожному випадку самостійно. Отже, свобода вибору 

альтернативного рішення у кримінальному провадженні посадовими особами 

виступає швидше як встановлений законом спосіб виконання публічного 

обов’язку. 

Головними причинами зміни прокурором обвинувачення у суді є: 

1) поверхова чи непрофесійна діяльність слідчого; 2) фіксація доказів у ході 

досудового розслідування із порушенням норм кримінального 

процесуального закону, у зв’язку із чим вони визнаються судом 

недопустимими (ч.3 ст. 62 Конституції України, статті 86, 87 КПК України); 

3) висунення обвинувачення у вчиненні більш тяжкого кримінального 

правопорушення порівняно із даними обвинувального акта; 4) висунення 

особі за окремими епізодами злочинної діяльності недоведеного 

обвинувачення; 5) залишення слідчим та прокурором без належної перевірки 
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версій, висунутих обвинуваченим на свій захист; 6) неправильна або надмірна 

кваліфікація (так звана  «кваліфікація із запасом») діянь обвинуваченого за 

відповідними нормами кримінального закону; 7) неправильне викладення 

змісту кваліфікуючих ознак злочину; 8) неправильне встановлення характеру 

і розміру матеріальної шкоди, завданої діянням обвинуваченого; зміну 

свідками, потерпілими, іншими учасниками процесу під час судового 

розгляду своїх показань стосовно обставин вчинення кримінального 

правопорушення; 9) одержання у суді нових, невідомих раніше доказів, якщо 

вони не потребують перевірки шляхом проведення досудового розслідування. 

Під зміною обвинувачення можна розуміти, наприклад: 1) зміну 

кваліфікації злочинного діяння; 2) пом’якшення окремих формулювань; 

3) виключення деяких епізодів багатоепізодного злочину; 4) зменшення 

обсягу обвинувачення у часі, просторі, розмірах, наслідках; 5) виключення 

кваліфікуючих ознак, обставин, що обтяжують відповідальність, судимостей 

тощо. 

Можна виділити такі види зміни обвинувачення: 

1) ті, що передбачають зміну обсягу обвинувачення без зміни правової 

кваліфікації вчиненого (наприклад, встановлення під час судового розгляду 

іншого часу вчинення кримінального правопорушення, аніж той, що був 

зазначений в обвинувальному акті тощо); 

2) ті, що передбачають зміну обсягу обвинувачення, що тягне за собою 

зміну кваліфікації кримінального правопорушення (наприклад, встановлення 

того, що кримінальне правопорушення було вчинено через необережність, а 

не з прямим умислом тощо); 

3) ті, що передбачають зміну правової кваліфікації без змін в обсязі 

обвинувачення (таке можливо, наприклад, у разі помилкового зазначення 

однієї частини статті Особливої частини КК України замість іншої тощо). 

Крім того, науковці поділяють зміну публічного обвинувачення 

прокурором залежно від того, чи має вона місце у бік обтяження або у бік 

пом’якшення кримінальної відповідальності [115, с. 104]. 



 103 

Зміна обвинувачення на більш тяжке – це така зміна, якою 

погіршується становище обвинуваченого: а) застосування іншої норми 

кримінального закону, яка передбачає більш тяжке покарання; б) доповнення 

обвинувачення новими епізодами злочинів, що збільшує фактичний обсяг 

обвинувачення чи змінює юридичну оцінку дій обвинуваченого.  

Під зміною обвинувачення у бік пом’якшення треба розуміти ті випадки, 

коли правове становище обвинуваченого покращується: а) зникають 

додаткові кваліфікуючі ознаки; б) відпадають окремі епізоди вчиненого 

діяння тощо. 

Водночас зміна обвинувачення може мати нейтральні щодо 

обвинуваченого правові наслідки. Це можливо у разі зміни обсягу 

обвинувачення без зміни правової кваліфікації вчиненого (наприклад, коли 

уточнюється час чи місце події кримінального правопорушення)
 
 [27, с. 49]. 

Кримінальним процесуальним законодавством не визначено кількість 

можливих змін обвинувачення прокурором у суді. За таких умов та за 

наявності обґрунтованих підстав прокурор може змінювати обвинувачення 

навіть декілька разів. 

Зміна обвинувачення здійснюється прокурором шляхом складення 

нового обвинувального акта (у якому міститься формулювання зміненого 

обвинувачення). 

Умовою зміни прокурором обвинувачення у суді є виконання вимог 

ст. 441 КПК України про погодження такої зміни із прокурором вищого рівня. 

Для цього суд за клопотанням прокурора відкладає судове засідання (це 

необхідно для надання прокурору часу для складення й погодження 

обвинувального акту із зміненим обвинуваченням). 

Якщо прокурор вищого рівня відмовляє у погодженні обвинувального 

акта зі зміненим обвинуваченням, він усуває від участі в судовому розгляді 

прокурора, який ініціював таке питання, та самостійно бере участь у ньому як 

прокурор або доручає участь іншому прокуророві. Вимоги щодо обов’язку 

погодження державним обвинувачем із керівником своєї позиції знайшли 
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своє відображення і у відповідному галузевому наказі Генерального 

прокурора України. 

В юридичній літературі обов’язок узгоджувати процесуальну позицію 

прокурора із прокурором вищого рівня не всі дослідники оцінюють 

позитивно. Противники такого законодавчого підходу вказують на те, що це є 

проявом певного тиску на внутрішнє переконання публічного обвинувача, 

втручанням у його діяльність, що порушує вимоги ч.1 ст. 36 КПК України, де 

йде мова про процесуальну самостійність прокурора [272]. Їх же опоненти 

вказують на те, що з огляду на оновлений досить молодий кадровий склад 

місцевих прокуратур погодження зміни обвинувачення з більш досвідченим 

прокурором є передумовою для попередження незаконних і необґрунтованих 

рішень [58, с. 204]. 

У прецедентній практиці Страсбурзького суду вказується на те, що 

обвинувачений повинен бути належним чином та повною мірою 

проінформований про будь-які зміни обвинувачення (включаючи зміни його 

«підстави») та що йому повинні надані належні засоби та час, щоб 

забезпечити можливість організації його захисту (із урахуванням будь-якої 

нової інформації). Європейський суд з прав людини зазначає, що інформація 

про пред’явлене обвинувачення (включаючи правову оцінку даного діяння), 

повинна бути пред’явлена або до судового засідання (в обвинувальному акті) 

або, як мінімум, у ході судового розгляду іншими засобами (наприклад, 

шляхом офіційного доповнення чи зміни обвинувачення) [239]. У разі зміни 

кваліфікації у ході судового розгляду обвинуваченому повинна бути надана 

можливість здійснення його права на захист практичним і ефективним 

способом у належний строк [241]. 

Чинне кримінальне процесуальне законодавство не дає прямої відповіді 

на питання, чи можлива зміна прокурором обвинувачення у суді у випадках, 

коли змінене обвинувачення суттєво відрізняється від первісного за 

фактичними обставинами. 



 105 

У разі, якщо обвинувачення змінюються на таке, що суттєво 

відрізняється за фактичними обставинами, постає питання: чи буде 

забезпечено право обвинуваченого на захист, якщо протягом усього 

досудового розслідування і частини судового розгляду обвинувачений 

захищався від іншого обвинувачення (при цьому немає значення, у вчиненні 

більш чи менш тяжкого злочину, адже КПК України не встановлює обмежень 

за ступенем тяжкості злочину при зміні прокурором обвинувачення у 

судовому розгляді). 

Обвинувачення, що істотно відрізняється від первісного за фактичними 

обставинами, є: 

1) обвинувачення у вчиненні рівного за тяжкістю (або більш тяжкого чи 

менш тяжкого злочину), але спрямованого на інший (порівняно з первинним) 

об’єкт посягання; 

2) обвинувачення у вчиненні злочину в інший час чи в іншому місці, 

якщо це: а) має кваліфікуюче значення; б) свідчить про більшу суспільну 

небезпеку особи обвинуваченого, в) потребує для спростування відповідних 

фактів подання інших (аніж уже наявних у справі) доказів; 

3) обвинувачення у вчиненні злочину іншим способом чи за іншими 

мотивами; 

4) обвинувачення у вчиненні злочину інших за змістом дій, котрі хоч і 

вкладаються в межі раніше пред’явленого складу злочину, але, водночас, 

свідчать про іншу форму вини чи про іншу форму співучасті [63, с. 56-57]. 

Загалом, наявність істотної різниці в обвинуваченнях за фактичними 

обставинами має оцінюватися у кожному конкретному випадку. 

Зміна обвинувачення у судовому розгляді на таке, що істотно 

відрізняється від первісного за фактичними обставинами, значно ускладнює 

реалізацію права обвинуваченого на захист. Адже на досудовому 

розслідуванні тактика захисту була іншою та й докази були зібрані стороною 

захисту для заперечення (повно чого чи часткового) первісного 

обвинувачення. Тому в юридичній літературі обґрунтовується необхідність 
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встановлення нормативних обмежень (у чинному КПК цього досі не 

зроблено) щодо зміни обвинувачення в суді, яке істотно відрізняється від 

первісного за фактичними обставинами [57, с. 204]. 

Правова регламентація інституту зміни обвинувачення у суді 

передбачає гарантії захисту прав й законних інтересів обвинуваченого, 

потерпілого (його захисника та законних представників), представника 

юридичної особи, стосовно якої здійснюється провадження. Для цього 

законодавець передбачає надання зазначеним учасникам процесу копій 

зміненого обвинувального акта. 

Згідно ч.4 ст. 338 КПК на суд покладено обов’язок роз’яснення 

обвинуваченому зміненого обвинувачення. Саме тому головуючий відповідно 

до ст. 348 КПК має: 1) роз’яснити обвинуваченому суть зміненого 

обвинувачення; 2) з’ясувати у нього, чи воно йому зрозуміле, чи визнає він 

себе винним і чи хоче давати показання. 

Для забезпечення захисту від зміненого обвинувачення суд відкладає 

розгляд справи не менш ніж на 7 днів для надання обвинуваченому (та його 

захиснику) можливості підготуватися для захисту проти нового (зміненого) 

обвинувачення. За клопотанням сторони захисту цей строк може бути 

продовжений (або ж, навпаки, скорочений). 

Такі правові гарантії захисту від нового зміненого обвинувачення 

повністю узгоджуються із позицією ЄСПЛ. Так, у кількох рішеннях цей орган 

констатував порушення права на справедливий судовий розгляд у зв’язку зі 

зміною обвинувачення у суді, коли обвинувачені не мали можливості 

реагувати на нове обвинувачення. Страсбурзький суд вказує на те, що зміна 

обвинувачення у судовому засіданні буде порушенням права на справедливий 

судовий розгляд у тих випадках, коли обвинувачений не був повідомлений 

про це заздалегідь і не мав можливості подати свої заперечення проти 

зміненого обвинувачення [243]. 

Але у цій процедурі взагалі не враховано інтереси юридичної особи, 

стосовно якої здійснюється провадження (хоча, як на це абсолютно резонно 
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звертається увага, діяльність щодо забезпечення застосування заходів 

кримінально-правового характеру має ознаки кримінального переслідування, 

а представник юридичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, 

здійснює функцію захисту) [49, с. 275; 57, с. 205]. 

Тому за аналогією із відповідним клопотанням (про відкладення 

розгляду справи) для підготовки по відстоюванню інтересів юридичної особи 

у контексті зміненого обвинувачення) може звертатися і представник 

юридичної особи, а суд, відповідно, таке клопотання повинен задовольнити. 

Якщо в обвинувальному акті зі зміненим обвинуваченням ставиться 

питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність, 

що передбачає відповідальність за менш тяжкий злочин чи про зменшення 

обсягу обвинувачення, головуючий повинен роз’яснити потерпілому його 

право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі (ч.3 ст. 338 

КПК України). 

Вочевидь, зазначене право головуючий мав би роз’яснювати не лише 

потерпілому, але й також (хоч про це прямо у КПК не йдеться) його 

законному представнику. 

КПК не дає відповіді на питання про те, яким повинен бути алгоритм 

дій суду у випадку, коли потерпілий не з’явився у судове засідання у випадах: 

1) коли є інформація про отримання ним повістки; 2) коли таких відомостей 

нема. 

Тут треба діяти із урахуванням наступного: обвинувачення, що може 

бути підтримане потерпілим у разі зміни обвинувачення прокурором, має 

ознаки субсидіарного. У субсидіарному ж обвинуваченні тільки повторне 

неприбуття у судове засідання потерпілого без поважних причин (чи без 

повідомлення про причини неприбуття) прирівнюється до його відмови від 

обвинувачення і має наслідком закриття кримінального провадження за 

відповідним обвинуваченням. Відповідно, при зміні обвинувачення (за 

аналогією) існує необхідність повторного повідомлення потерпілого, і у разі 
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відсутності його волевиявлення розцінювати це як відсутність бажання 

підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі. 

Якщо у матеріалах справи нема підтвердження отримання потерпілим 

копії обвинувального акта, повістки про виклик (або ознайомлення з їх 

змістом в інший спосіб), суд з метою забезпечення інтересів потерпілого має 

вжити заходів до повідомлення його через засоби масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме: 1) опублікувати повістку й 

повідомлення про те, що прокурор подав змінений обвинувальний акт; 

2) роз’яснити право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому 

обсязі. Відповідно, у такому разі потерпілий вважається таким, що 

ознайомлений зі своїм правом підтримувати обвинувачення у раніше 

пред’явленому обсязі. У разі ж відсутності його волевиявлення це слід 

розцінювати як відсутність бажання підтримувати обвинувачення у раніше 

пред’явленому обсязі. 

За змістом п. 15 ч. 2 ст. 36, ч.2 ст. 337, ч.1 ст. 338 КПК України питання 

про те, чи слід змінювати обвинувачення, вирішує прокурор (попередньо 

погодивши це питання із прокурором вищого рівня). У зв’язку з цим суд не 

може заборонити або перешкодити прокурору реалізувати це право. В одній 

із ухвал Вищого спеціалізованого суду з цього приводу справедливо вказано, 

що безпідставне ненадання або необґрунтоване обмеження часу для 

вирішення питання щодо зміни прокурором обвинувачення в суді є істотним 

порушенням вимог кримінального процесуального закону [218]. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, що: 

1) зміна публічного обвинувачення є загальною, основною і найбільш 

поширеною на практиці формою зміни правової позиції прокурора в суді; 

2) підставою зміни прокурором публічного обвинувачення є: 

а) встановлення під час судового розгляду нових фактичних обставин 

кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа; 

б) необхідність у зв’язку з цим змінити правову кваліфікацію та/або обсяг 

обвинувачення; 
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3) на відміну від інших випадків зміни правової позиції прокурора в 

суді у разі зміни обвинувачення обвинувальна діяльність прокурора не 

припиняється і не доповнюється новим обвинуваченням, а продовжується у 

скорегованому вигляді; 

4) можна виділити такі види зміни обвинувачення: а) ті, що 

передбачають зміну обсягу обвинувачення без зміни правової кваліфікації 

вчиненого; б) ті, що передбачають зміну обсягу обвинувачення, що тягне за 

собою зміну кваліфікації кримінального правопорушення; в) ті, що 

передбачають зміну правової кваліфікації без змін в обсязі обвинувачення; 

5) зміну публічного обвинувачення прокурором може бути поділено на 

види залежно від того, чи має вона місце у бік обтяження або у бік 

пом’якшення кримінальної відповідальності. Водночас зміна обвинувачення 

може мати нейтральні щодо обвинуваченого правові наслідки. 

6) кримінальним процесуальним законодавством не визначено кількість 

можливих змін обвинувачення прокурором у суді. За наявності 

обґрунтованих підстав прокурор може змінювати обвинувачення навіть 

декілька разів; 

7) зміна обвинувачення здійснюється прокурором шляхом складення 

нового обвинувального акта (у якому міститься формулювання зміненого 

обвинувачення); 

8) умовою зміни прокурором обвинувачення у суді погодження такої 

зміни із прокурором вищого рівня; 

9) чинне кримінальне процесуальне законодавство не дає прямої 

відповіді на питання, чи можлива зміна прокурором обвинувачення у суді у 

випадках, коли змінене обвинувачення суттєво відрізняється від первісного за 

фактичними обставинами; 

10) правова регламентація інституту зміни обвинувачення у суді 

передбачає гарантії захисту прав й законних інтересів обвинуваченого, 

потерпілого (його захисника та законних представників), представника 

юридичної особи, стосовно якої здійснюється провадження. Для цього 
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законодавець передбачає надання зазначеним учасникам процесу копій 

зміненого обвинувального акта. Окрім того, на суд покладено обов’язок 

роз’яснення обвинуваченому зміненого обвинувачення; 

11) якщо в обвинувальному акті зі зміненим обвинуваченням ставиться 

питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність, 

що передбачає відповідальність за менш тяжкий злочин чи про зменшення 

обсягу обвинувачення, головуючий повинен роз’яснити потерпілому його 

право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі; 

12) безпідставне ненадання або необґрунтоване обмеження часу для 

вирішення питання щодо зміни прокурором обвинувачення в суді є істотним 

порушенням вимог кримінального процесуального закону. 

Одержавши під час судового розгляду інформацію про можливе 

вчинення обвинуваченим іншого кримінального правопорушення, щодо якого 

обвинувачення не висувалося та яке тісно пов’язане із первісним, і їх окремий 

розгляд неможливий (а так само встановлення наявності підстав для 

застосування кримінально-правових заходів до юридичної особи), прокурор 

вправі звернутися до суду із вмотивованим клопотанням про необхідність 

висунення додаткового обвинувачення в одному провадженні із первісним 

та/або про початок провадження щодо юридичної особи й відкладення 

судового засідання для надання йому часу з метою складання (і погодження) 

відповідних процесуальних документів (ч.1 ст. 339 КПК України). 

Складним внаслідок нормативної новизни є повноваження прокурора 

про початок провадження щодо юридичної особи. Слід зазначити, що 

законодавець стосовно юридичної особи термін «обвинувачення не 

використовує». Однак варто підтримати висловлену в юридичній науці точку 

зору, відповідно до якої початок провадження щодо юридичної особи є 

здійсненням кримінального переслідування [48] та визнати обвинувальний 

характер діяльності прокурора стосовно юридичної особи. 

Враховуючи процесуальну взаємозалежність між реагуванням держави 

на вчинення злочину фізичною особою (яка є уповноваженою особою 
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юридичної особи) та початком провадження щодо юридичних осіб (що 

відображено у положеннях ч.8 ст. 214 КПК України, де йдеться про 

одночасність провадження щодо юридичної особи із відповідним 

кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру, та 

ч.3 ст. 284 цього ж Кодексу, де вказано на можливість закриття провадження 

щодо юридичної особи у разі закриття кримінального провадження чи 

ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої особи юридичної 

особи), можна зробити висновок, що трансформується обвинувачення 

стосовно фізичної особи. 

Воно стає ускладненим внаслідок: 1) інкримінування особі 

кримінально-правових дій від імені та в інтересах (або від імені) юридичної 

особи; 2) можливості застосування додаткових заходів кримінально-

правового характеру; 3) доказування підстав їх застосування. Таке 

обвинувачення не без підстав пропонують іменувати подвійним (внаслідок 

його здійснення одночасно і щодо фізичної, і щодо юридичної особи) [58]. 

Питання про притягнення до кримінальної відповідальності за нове 

кримінальне правопорушення чи про застосування кримінально-правових 

заходів до юридичної особи під час судового розгляду може порушити, 

заявивши відповідне клопотання, лише прокурор. Після обговорення 

клопотання суд виносить ухвалу про задоволення клопотання (або ж, 

навпаки, про відмову у його задоволенні) та продовжує судовий розгляд. 

Оскарження в апеляційному порядку ухвали про відмову у задоволенні 

клопотання про порушення питання щодо висунення додаткового 

обвинувачення (чи про початок провадження щодо юридичної особи) під час 

судового розгляду закон не передбачає. 

У разі задоволення клопотання про порушення питання щодо 

висунення додаткового обвинувачення (чи початку провадження стосовно 

юридичної особи), суд, змінивши тим самим межі судового розгляду, повинен 

відкласти судовий розгляд на строк, необхідний для підготовки до захисту від 

додаткового обвинувачення й виконання прокурором необхідних дій та 
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підготовки процесуальних документів, але не більш ніж на 14 днів. При 

цьому строк відкладення судового розгляду суд можна продовжити за 

клопотанням сторони захисту (або представника юридичної особи, стосовно 

якої здійснюється провадження), якщо обсяг або складність нового 

обвинувачення (або провадження щодо юридичної особи) потребують більше 

часу для підготовки до захисту (ч.2 ст. 339 КПК України). 

Прокурор (за винятком Генерального прокурора), який брав участь у 

судовому розгляді і за клопотанням якого було відкладене судове засідання, 

подає клопотання про висунення додаткового обвинувачення (чи про початок 

провадження щодо юридичної особи під час судового розгляду) на вирішення 

прокурору вищого рівня (ч.1 ст. 341 КПК України).  

Якщо прокурор вищого рівня відмовляє у погодженні клопотання про 

висунення додаткового обвинувачення (чи початку провадження щодо 

юридичної особи під час судового розгляду), то він: 1) усуває від участі у 

судовому розгляді прокурора, котрий ініціював це питання; 2) самостійно 

бере участь у судовому розгляді як прокурор (або ж доручає участь іншому 

прокурору). У такому разі судовий розгляд продовжується у загальному 

порядку (ч.2 ст. 341 КПК України). 

У встановлений судом термін, за наявності достатніх доказів, прокурор 

зобов’язаний скласти письмове повідомлення про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення і вручити його протягом доби 

обвинуваченому. Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація 

кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті, а за 

необхідності – й пункту статті) КК України невідкладно вносяться 

прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У юридичній 

літературі звертається увага на те, що незважаючи на детальну регламентацію 

процедури застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру, є такий основний недолік її нормативної регламентації, як 

відсутність норми про повідомлення про підозру юридичній особі. Із Глави 21 

КПК України випливає, що повідомлення про підозру може бути вручено 
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тільки особі фізичній. Водночас, у ст. 277 цього Кодексу не передбачено, що 

у такому повідомленні про підозру має бути інформація про підстави 

застосування до юридичної особи (від імені чи в інтересах якої уповноважена 

особа вчиняє злочин) заходів кримінально-правового характеру. Відсутність 

такої вказівки справедливо визнається прогалиною у правовому регулюванні 

[78, с. 56]. 

Визнавши зібрані докази достатніми для висунення додаткового 

обвинувачення та складання обвинувального акта (а також для початку 

провадження щодо юридичної особи), прокурор повинен повідомити 

обвинуваченого (його захисника та законного представника), потерпілого 

(його представника та законного представника), цивільного позивача (його 

представника та законного представника), цивільного відповідача (його 

представника), представника юридичної особи про відкриття сторонам 

матеріалів та надання доступу до них. При цьому порядок відкриття сторонам 

матеріалів, надання доступу до них та порядок ознайомлення відбувається із 

додержанням вимог, передбачених ст. 290 КПК України. 

Після того, як сторони ознайомляться із матеріалами, до яких їм було 

надано доступ, а також після відкриття ними одна одній додаткових 

матеріалів, отриманих до (або під час) судового розгляду, прокурор: 

1) складає новий обвинувальний акт (у якому викладає додаткове 

обвинувачення поряд із першим); 2) передає його до суду. Копію 

обвинувального акта під розписку прокурор повинен надати обвинуваченому 

(його захиснику, законному представнику) та захиснику особи, стосовно якої 

передбачається застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру. 

Після підготовки до захисту проти додаткового обвинувачення у 

встановлений судом термін судове провадження починається із підготовчого 

судового засідання, де головуючий з’ясовує в учасників їхню думку стосовно 

можливості призначити судовий розгляд. 
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Необхідність повторного дослідження доказів, які вже були 

дослідженні судом до висунення додаткового обвинувачення, може бути 

здійснено тільки у разі визнання судом такої необхідності. Нове дослідження 

доказів, що уже досліджувалися судом по початку провадження щодо 

юридичної особи, може бути здійснене за клопотанням представника такої 

юридичної особи тільки у разі визнання такої необхідності судом. 

Отже: 

1) одержавши під час судового розгляду інформацію про можливе 

вчинення обвинуваченим іншого кримінального правопорушення, щодо якого 

обвинувачення не висувалося та яке тісно пов’язане із первісним, і їх окремий 

розгляд неможливий (а так само встановлення наявності підстав для 

застосування кримінально-правових заходів до юридичної особи), прокурор 

вправі звернутися до суду із вмотивованим клопотанням про необхідність 

висунення додаткового обвинувачення в одному провадженні із первісним 

та/або про початок провадження щодо юридичної особи;  

2) законом не передбачено можливість оскарження ухвали про відмову 

у задоволенні клопотання про порушення питання щодо висунення 

додаткового обвинувачення (чи про початок провадження щодо юридичної 

особи) під час судового розгляду. 

3) прокурор (за винятком Генерального прокурора), який брав участь у 

судовому розгляді і за клопотанням якого було відкладене судове засідання, 

подає клопотання про висунення додаткового обвинувачення (чи початок 

провадження щодо юридичної особи під час судового розгляду) на вирішення 

прокурору вищого рівня; 

4) визнавши зібрані докази достатніми для висунення додаткового 

обвинувачення та складання обвинувального акта (а також для початку 

провадження щодо юридичної особи), прокурор повинен повідомити осіб, 

інтересів яких це стосується, про відкриття сторонам матеріалів та надання 

доступу до них; 
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5) після підготовки до захисту проти додаткового обвинувачення у 

встановлений судом термін, судове провадження починається із підготовчого 

судового засідання; 

6) необхідність повторного дослідження доказів, які вже були 

дослідженні судом до висунення додаткового обвинувачення (по початку 

провадження щодо юридичної особи), здійснюється тільки у разі визнання 

судом такої необхідності. 

2.2.2. Відмова прокурора від підтримання обвинувачення: 

процесуальні та тактичні аспекти 

Відмова прокурора від підтримання публічного обвинувачення – це 

різновид зміни правової позиції прокурора у суді першої інстанції, який 

передбачає заперечення прокурором обґрунтованості публічного 

обвинувачення та припинення прокурором обвинувальної діяльності, 

наслідками якого є закриття кримінального провадження судом або набуття 

ним статусу приватного залежно від правової позиції потерпілого [60]. 

Серед усіх випадків зміни правової позиції прокурора у суді, відмова 

прокурора від підтримання публічного обвинувачення трапляється вкрай 

рідко, приклади таких ситуацій є мізерними. Їх, без перебільшення, можна 

перерахувати на пальцях однієї руки. Так, у 2014 р. зафіксовано один факт, 

коли судом ухвалено виправдувальний вирок згідно з позицією потерпілого 

при відмові прокурора від обвинувачення; у 2015 р. – три, у 2016 р. – чотири, 

у першому півріччі 2018 р. – один випадок відповідно [83; 84; 85; 86]. 

Вказівка у ч.1 ст. 340 КПК України на те, що за відповідних підстав 

прокурор «повинен відмовитися від підтримання державного обвинувачення» 

однозначно вказує на те, що така відмова є обов’язком прокурора. 

Кримінальне переслідування і призначення винному справедливого 

покарання тією ж мірою відповідає призначенню кримінального судочинства, 

що й відмова від кримінального переслідування щодо невинуватого. Ульянов 

В.Г., поза всяким сумнівом, помилково пише: «Очевидно, що відмова 

прокурора від обвинувачення завжди суперечить вимозі встановлення 
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істини» [307, с. 14]. Хіба істина постраждає, а не зміцнюється, якщо прокурор 

відмовиться від обвинувачення, що їй суперечить? Коні А.Ф. писав з приводу 

відмови прокурора від обвинувачення в суді: «…підтримання обвинувачення 

за будь-яких умов було б дією не лише безцільною, але й морально 

недостойною» [118, с. 139]. Неправильно, коли публічний обвинувач буде 

сліпо слідувати тексту та позиції, викладеній в обвинувальному акті у разі 

зміни доказової бази у суді (чи, чого гріха таїти, відвертої слабкості такої у 

матеріалах розслідуваного кримінального провадження) всупереч 

внутрішнього переконання та совісті, що склалися у нього. Якщо є необхідні 

підстави для відмови від обвинувачення, а прокурор цього не робить, то тоді 

він просто не виконує свій обов’язок з тим, щоб «кожний, хто вчинив 

кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру 

своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений» (ст. 2 

КПК України). 

Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. у ч.1 ст. 43 

передбачає перелік підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної 

відповідальності (у т.ч. і за невиконання чи неналежне виконання службових 

обов’язків). Водночас, відповідно до ч.1 ст. 43 цього Закону, виправдання 

особи чи закриття щодо неї кримінального провадження судом не може бути 

підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора, 

який здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 

та / або підтримання державного (публічного) обвинувачення (звісно ж, за 

винятком випадків умисного порушення ним вимог законодавства чи 

неналежного виконання службових обов’язків). Ця норма повною мірою 

поширює свою дію і на випадки відмови прокурора від підтримання 

публічного обвинувачення. Отож, підставою притягнення прокурора до 

відповідальності аж ніяк не може бути факт обґрунтованої відмови від 

підтримання публічного обвинувачення, а, навпаки, ситуації, за наявності 

яких прокурор у разі передбачених законом підстав не прийняв відповідного 

рішення. 
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До рішення про відмову від підтримання публічного обвинувачення 

прокурора може привести: 1) неправильна оцінка доказів, зібраних у ході 

досудового слідства, 2) виявлення під час судового розгляду нових обставин, 

які «зруйнували» усю систему обвинувачення; 3) виявлення фактів грубих 

порушень закону на досудовому слідстві. 

Відмова прокурора від підтримання публічного обвинувачення 

можлива лише за таких підстав: 1) коли не встановлено подію злочину; 

2) коли у діянні обвинуваченого нема складу злочину; 3) коли не доведено 

участь обвинуваченого у вчиненні злочину. Тобто, відмова прокурора від 

підтримання публічного обвинувачення повинна відбуватися фактично у всіх 

ситуаціях, коли у ході судового розгляду будуть виявлені підстави для 

ухвалення виправдувального вироку. 

Відмова від підтримання публічного обвинувачення означає: 

1) заперечення обвинувачення у матеріально-правовому сенсі; 2) фактичне 

припинення обвинувачення у кримінально-процесуальному сенсі. 

З огляду на те, що обсяг діяльності, який становить зміст відмови 

прокурора від підтримання публічного обвинувачення, може бути різним, у 

юридичній літературі виділяють різновиди такої відмови: 1) повна, 

2) часткова [60; 163, с. 31-40]. 

Відмова від підтримання публічного обвинувачення може поділятися на 

види і залежно від осіб, стосовно яких прокурор здійснює функцію 

обвинувачення: 

1) часткова відмова (якщо у провадженні є кілька обвинувачених, а 

прокурор відмовляється від обвинувачення щодо одного з них); 

2) повна відмова (прокурор відмовляється від обвинувачення щодо всіх 

обвинувачених); 

3) комбінована відмова (прокурор повністю відмовляється від 

підтримання публічного обвинувачення щодо одного із обвинувачених, а 

щодо іншого – тільки в частині інкримінованого їй обвинувачення) [57, с. 

204] . 
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Постає питання про співвідношення між поняттями «часткова відмова 

від підтримання публічного обвинувачення» та «зміна публічного 

обвинувачення», чи ці поняття є тотожними чи між ними існує відмінність? В 

юридичній літературі висловлюється точка зору, згідно якої така відмова є 

однією із форм зміни обвинувачення [253, с. 202]. 

Часткова відмова від підтримання публічного обвинувачення можлива 

у разі відмови від обвинувачення у вчиненні окремого злочину, який входить 

до сукупності злочинів (тобто якщо від прокурора надійшла пропозиція 

закрити провадження за однієї чи кількома статтями КК України, залишивши 

обвинувачення у вчиненні інших злочинів). 

Під зміною обвинувачення можна розуміти, наприклад: а) зміну 

кваліфікації злочинного діяння; б) пом’якшення окремих формулювань; 

в) виключення окремих епізодів багатоепізодного злочину; г) зменшення 

обсягу обвинувачення у часі, просторі, розмірі, наслідках; д) виключення 

кваліфікуючих ознак, обставин, що обтяжують відповідальність, судимостей 

тощо. 

Сутність часткової відмови від підтримання публічного обвинувачення 

полягає у запереченні прокурором спростованих у суді елементів 

обвинувачення та у збереженні інших, доведених елементів. 

При повній відмові прокурора від підтримання публічного 

обвинувачення заперечується повністю у матеріально-правовому сенсі і разом 

з тим припиняється обвинувальна діяльність. При частковій же відмові від 

підтримання публічного обвинувачення заперечується частина 

обвинувачення у матеріально-правовому значенні і обвинувальна діяльність 

припиняється лише у цій частині [163, с. 31-40]. 

Відмовляючись від підтримання публічного обвинувачення, прокурор 

зобов’язаний роз’яснити обвинуваченому норми законодавства стосовно 

поновлення його честі, гідності, трудових, житлових, пенсійних та інших 

прав у разі його реабілітації. Прокурор повинен висловити вимогу про 



 119 

скасування запобіжного заходу стосовно обвинуваченого (якщо його було 

застосовано). 

На відміну від структури та змісту обвинувальної промови (докладно 

описаної у юридичній літературі) структура та зміст постанови прокурора при 

відмові від підтримання публічного обвинувачення достатньо не розроблені. 

Видається, що у мотивувальній частині такої постанови прокурора має бути: 

а) викладення фактичних обставин справи, так як вони були встановлені у 

ході досудового розслідування; б) висновок про непідтвердження 

обвинувачення в суді, що тягне за собою відмову від підтримання публічного 

обвинувачення; в) аналіз та оцінка доказів досудового розслідування та 

судового слідства; г) юридичні та фактичні підстави для відмови від 

підтримання публічного обвинувачення; д) причини та умови для 

необґрунтованого повідомлення особі про підозру, винесення обвинувального 

акта та пропозиції щодо їх усунення; е) пропозиції щодо поновлення 

порушених прав обвинуваченого; є) пропозиції про подальшу долю 

кримінального провадження. 

Виклад фактичних обставин провадження у постанові про відмову від 

підтримання публічного обвинувачення має відмінність від викладення цього 

розділу в обвинувальній промові. В обвинувальній промові прокурор 

зазвичай викладає фактичні обставини справи так, як вони йому вбачаються 

після судового слідства (із урахуванням у тому числі й матеріалів досудового 

розслідування). При відмові ж від підтримання публічного обвинувачення, 

викладення обставин справи у постанові прокурор не може почати одразу із 

викладення власної концепції справи. Адже у цьому разі постанова про 

відмову від підтримання публічного обвинувачення буде виглядати 

непослідовною і не зовсім зрозумілою. Спочатку потрібно викладати 

фактичні обставини справи так, як вони були встановлені на досудовому 

слідстві, потім варто зазначити, чому це обвинувачення не підтвердилося 

[163].  
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У юридичній літературі дискусійним є питання про те, коли саме 

прокурор може відмовитися від підтримання публічного обвинувачення: 1) в 

ході підготовчого провадження; 2) в ході судового розгляду; 3) після 

завершення судового розгляду. 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ в одному зі своїх інформаційних листів від 3 жовтня 

2012 р. № 223-1430/0/4-12 «Про порядок здійснення підготовчого судового 

провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» 

вказує на те, що у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити 

провадження у справі у разі відмови прокурора від підтримання 

обвинувачення та у разі подальшої відмови від обвинувачення потерпілого 

(чи його представника або законного представника). Таке роз’яснення 

«народилося» не на голому місці. Бо, зрештою, сам законодавець у 

п.2 ч. 3 ст. 314 КПК України вказує на обов’язок судді прийняти рішення про 

закриття провадження у справі у підготовчому судовому засіданні у випадку 

встановлення підстав, передбачених ч.2 ст. 284 цього ж Кодексу (де якраз і 

йдеться про відмову прокурора від підтримання державного (публічного) 

обвинувачення). Такої ж позиції притримуються окремі науковці [235]. 

Однак їх противники (зокрема, 23.7 % опитаних нами респондентів, 

див. Додаток Б) абсолютно справедливо зазначають, що у ході підготовчого 

провадження жодні докази суду не надаються, та, відповідно, не 

досліджуються, а тому нема підстав говорити про виявлення під час цієї 

стадії інформації, яка б привела прокурора до висновку про необхідність 

відмови від підтримання публічного обвинувачення. Окрім того, про 

невластивість інституту відмови від обвинувачення на стадії підготовчого 

провадження свідчить і буквальне тлумачення положень ч.1 ст. 340 КПК.  

Постає також питання про те, чи передбачає закон для прокурора 

можливість відмови від обвинувачення лише у рамках етапу дослідження 

доказів чи, як стверджують окремі дослідники, до початку судового слідства 

[42, с. 96]. Буквальний спосіб тлумачення положень ч.1 ст. 340 КПК дозволяє 
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стверджувати, що переконання прокурора про невинуватість особи може 

настати лише «в результаті» судового розгляду, а не «під час» судового 

розгляду (коли йдеться, наприклад, про можливість зміни обвинувачення в 

суді – ч.1 ст. 338 КПК) [209, с. 37]. Вказівка законодавця на результати 

судового розгляду виключає можливість прокурора відмовитися від 

публічного обвинувачення як одразу після відкриття судового засідання, так і 

до закінчення дослідження доказів, що будуть надані суду. 

Отож, виходячи із аналізу ч. 1 ст. 340 КПК України слід зробити 

висновок про те, що відмова прокурора від підтримання публічного 

обвинувачення (та поява субсидіарної форми обвинувачення) можливі лише 

за результатами судового розгляду (тобто після закінчення судового розгляду 

як етапу, в межах якого відбувається з’ясування обставин кримінального 

правопорушення і дослідження представлених доказів сторонами) [231, с. 5]. 

А тому позиція ВВСУ щодо можливості прокурора відмови від 

підтримання публічного обвинувачення на стадії підготовчого провадження 

(викладена в інформаційному листі № 223-1430/0/4-12 від 03.10.2012 р.) 

потребує, принаймні, уточнення [231]. 

Законодавець вказує на необхідність погодження прокурором (звісно ж, 

окрім випадку, коли ним є Генеральний прокурор) відмови від обвинувачення 

(як, зрештою, й зміни обвинувачення або висунення додаткового 

обвинувачення чи початку провадження щодо юридичної особи під час 

судового розгляду) із прокурором вищого рівня (ч.1 ст. 341 КПК України). 

Оцінка такого законодавчого положення різна: 1) від негативних (хоч і 

вимушених) [54, с. 61], до схвальних [14; 22, с. 49]. На запобігання 

незаконним та необґрунтованим постановам прокурорів (які істотно 

впливають на хід та результати усього кримінального провадження 

спрямований внутрішньовідомчий контроль в органах прокуратури (який не 

може бути розцінений як незаконний вплив на процесуальну незалежність 

публічного обвинувача) [275, с. 74]. Працівники прокуратури із незначним 

досвідом роботи можуть приймати помилкові рішення. А тому контроль з 
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боку більш досвідчених колег є виправданим. Окрім того, наявність 

відомчого контролю в органах прокуратури при прийнятті рішення про 

відмову від підтримання публічного обвинувачення спрямована на зниження 

корупційних проявів, слугує певною перепоною проти необґрунтованої 

відмови від обвинувачення [114, с. 133-134]. 

При відмові прокурора від підтримання публічного обвинувачення 

позиція потерпілого (чи його представника) має перевагу над постановою 

прокурора про відмову від публічного обвинувачення. Згода (чи незгода) 

потерпілого із позицією прокурора при його відмові від підтримання 

публічного обвинувачення можлива як в усній, так і в письмовій формі. 

Здійснення цих процесуальних дій повинно бути відображено у журналі 

судового засідання. Підтримання потерпілим (його представником) 

обвинувачення обмежене раніше пред’явленим обвинуваченням. Під «раніше 

пред’явленим обвинуваченням» мається на увазі те, яке було викладене в 

обвинувальному акті. 

Оскільки позиція потерпілого (чи його представника) висловлена у 

судовому засіданні про готовність підтримувати обвинувачення, забезпечує 

збереження обвинувальним актом юридичної сили, а постанова прокурора 

про відмову від підтримання публічного обвинувачення набирає правового 

значення тільки у разі підтримання її потерпілим (або його представником), 

то суд, згідно вимог п.12 Постанови Пленуму ВСУ від 2 липня 2004 р. № 13 

«Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права 

потерпілих від злочину», повинні вживати усіх можливих заходів щодо 

забезпечення можливої участі потерпілого під час проведення судового 

розгляду. 

Коли щодо потерпілого здійснюються заходи безпеки і він звільнений 

від обов’язку з’являтися у судове засідання, у судовому засіданні повинен 

брати участь його представник або позицію потерпілого має бути викладено у 

письмовому зверненні до суду [160, с. 179]. 
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Із аналізу ст. 340 КПК України можна зробити висновок, що якщо 

потерпілий відсутній в судовому засіданні і немає інформації про його 

позицію у справі, постанова прокурора про відмову від підтримання 

публічного обвинувачення не має правового значення. Суд у такому разі не 

має права на закриття кримінального провадження. Він повинен з’ясувати та 

врахувати позицію потерпілого (або його представника) з цього приводу [160, 

с. 170]. 

При цьому слід керуватися положенням п. 23 уже згадуваної постанови, 

згідно якої якщо прокурор відмовився від підтримання державного 

(публічного) обвинувачення за відсутності у судовому засіданні потерпілого 

(та його представника), суд повинен: 1) відкласти розгляд справи, 

2) надіслати потерпілому (та його представнику) копію постанови прокурора, 

3) обов’язково роз’яснити належне їм право вимагати продовження розгляду 

справи і тим самим підтримувати обвинувачення. Крім того, суд повинен: 

а) повідомити їх про дату, час та місце майбутнього судового розгляду б) та 

надати достатньо часу для ознайомлення із змістом постанови та на 

повідомлення суду свої позиції. 

У юридичній літературі стверджується, що за відсутності від 

потерпілого (або його представника) у визначений судом час необхідної 

відповіді на отримані постанову та роз’яснення, вважається, що вони 

погоджуються із позицією прокурора [209, с. 182]. 

Автори підручника із таким підходом не погоджуються, й вважають, що 

позиція потерпілого з цього приводу має бути виражена чітко та однозначно, 

якщо ж цього немає, то тільки у разі повторної неявки потерпілого у судове 

засідання без поважних причин після відмови прокурора від підтримання 

публічного обвинувачення така неявка свідчитиме про відмову від 

обвинувачення й самого потерпілого (ч. 6 ст. 340 КПК України). 

Законодавцем не вирішене питання про те, як діяти суду при відмові 

прокурора від підтримання публічного обвинувачення якщо 

місцезнаходження потерпілого не відоме і забезпечити його явку в суд 
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неможливо. Прокурор у цьому разі не повинен виносити постанову про 

відмову від підтримання публічного обвинувачення, а має під час судових 

дебатів порушити питання про виправдання обвинуваченого (оскільки за 

таких обставин позиція потерпілого правового значення не має) [160, с. 170; 

162]. 

Не виключено, що у кримінальному провадженні може бути кілька 

потерпілих, причому вони можуть мати різні позиції щодо подальшого 

підтримання обвинувачення (хтось повністю підтримувати, хтось - частково, 

дехто може заперечувати проти провадження у справі). У такому разі 

провадження має здійснюватися із урахуванням позицій потерпілих – кожен 

буде підтримувати ту частину провадження, яку вважатиме за потрібне. 

Остаточне рішення у справі у будь-якому разі залишатиметься за судом (у 

межах сукупного обвинувачення) [43]. 

Потребує з’ясування й питання про те, чи може систематичне 

ухилення прокурорів від участі у судових дебатах бути розцінене судом як 

відмова від обвинувачення? В літературі як приклад уже наводилася ухвала 

Київського районного суду м. Полтави від 10 серпня 2018 р., якою суддя 

закрив провадження по справі у зв’язку з неявкою для участі у судових 

дебатах на сім(!) засідань поспіль групи прокурорів, на яких було покладено 

обов’язок підтримання публічного обвинувачення При цьому жодного разу 

відповідні прокурори не повідомили суд про поважність причин свого 

неприбуття. Як аргумент на користь такого рішення суддя посилався на те, 

що належним чином повідомив усіх учасників судового розгляду про його 

час та місце, звертався із повідомленням на ім’я Генерального прокурора 

України з проханням про забезпечення одного із 19 прокурорів Генеральної 

прокуратури України для участі у судових засіданнях, сприяв зверненню з 

дисциплінарною скаргою на прокурорів з підстав невиконання ними своїх 

службових обов’язків. При цьому жодної відповіді, листа чи повідомлення з 

цього приводу на адресу суду не надходило, а суд не вправі примусово 

доставляти до суду для участі у судових дебатах будь-кого із прокурорів, 
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визначених згідно постанови про зміну групи прокурорів. Суддя констатував, 

що Генеральною прокуратурою України вчиняються дії, спрямовані на зрив 

судових засідань та на позбавлення суду можливості винесення вироку по 

суті пред’явленого обвинувачення. А оскільки судом вичерпані можливості 

забезпечення участі прокурорів у такій важливій стадії судового процесу, як 

судові дебати, та, відповідно, суд не може прийняти остаточне рішення по 

суті обвинувачення, він звернувся до можливості застосування аналогії права 

у кримінальному процесі. Суддя вважає, що відмова прокурорів (а також 

потерпілих та їх представників) від участі у дебатах та їх систематична 

тривала неявка до суду без підтвердження поважності причин неприбуття має 

бути розцінена як відмова від обвинувачення (ст. 340 КПК України) та тягне 

за собою закриття провадження у справі на підставі п. 2 ч. 2ст. 284 

КПК України. При цьому суддя посилався на низку положень національного 

та міжнародного законодавства (зокрема, Конституції України, КПК України, 

Конвенції про захист прав людини і основних свобод), відповідно до яких 

мають бути забезпечені розумні строки судового розгляду та на те, що 

відмова у здійсненні правосуддя (навіть якщо правосуддю чинять перепони 

представники правоохоронних органів) не допускається [310]. 

Оцінка такого рішення судді неоднозначна. З одного боку, він справді 

вичерпав практично усі можливі законні способи забезпечення присутності 

прокурорів у судове засідання: звертався до Генерального прокурора України 

з проханням про забезпечення одного із 19-ти прокурорів Генеральної 

прокуратури України для участі у судових дебатах у кримінальному 

провадженні, яке розглядається судом четвертий рік, та подавав 

дисциплінарну скаргу на прокурорів з підстав невиконання ними своїх 

службових обов’язків). Хоча, зрештою, нема жодної норми, яка б забороняла 

повторне звернення до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів чи 

до Генерального прокурора з приводу неналежної процесуальної поведінки 

публічних обвинувачів. Окрім того, з огляду на резонансність справи, 

головуючий міг би (хоча, звісно, не зобов’язаний це робити) звернутися до 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2160/ed_2018_08_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#2160
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2160/ed_2018_08_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#2160
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627815/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627815
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громадської думки, до представників ЗМІ із проханням висвітлення 

відповідних обставин. Що ж стосується наведених у відповідній ухвалі 

аргументів про порушення розумних строків судового розгляду – то вони 

частково підставні. Звісно, якщо провадження у справі може бути завершено, 

то, в принципі, жоден день зволікання при цьому не може бути виправданий. 

Однак у порівнянні із загальним строком розслідування справи (4 роки), 9-

денний строк, протягом якого прокурори (та потерпілі) не з’являлися для 

підтримання обвинувачення (судові засідання призначалися підряд, окрім 

вихідних днів), є вкрай незначним. 

Як показало проведене нами опитування, систематичне ухилення 

прокурорів від участі у судових дебатах як відмову від обвинувачення 

вважають лише 23.6 % респондентів, так не вважають 64.4 %. 

Аналогія як засіб уникнення відмови у правосудді (а у цій справі за 

аналогією якраз і було застосовано положення ст. 340 КПК України), не є 

самоціллю. Навпаки, це крайній, винятковий засіб реагування працівників 

правозастосовних органів. Застосування аналогії права не повинно 

суперечити основним принципам (засадам) кримінального процесу, а, 

навпаки, має забезпечувати їх реалізацію. Коли існує колізія між інтересами 

протилежних сторін кримінального конфлікту, аналогія має застосовуватися 

тим більше вкрай обережно. Аналогія не повинна застосовуватися для 

маскування рішень, що суперечать правовим нормам. Виходячи з того, що 

першочерговим завданням кримінального провадження є захист прав та 

законних інтересів його учасників (зокрема, й потерпілого, у тому числі й 

тоді, коли він не вдається до активних дій по відстоюванню своїх інтересів), 

застосування аналогії не повинно призводити до порушення таких прав. 

Окрім того, застосування аналогії не повинно йти всупереч іншому завданню 

цього провадження – забезпеченню невідворотності притягнення до 

відповідальності в міру своєї вини (ст. 2 КПК України). 

Таким чином, слід прийти до висновку, згідно якого систематичне 

ухилення прокурорів від участі у судових дебатах не може бути прирівняне 
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до їх відмови від підтримання публічного обвинувачення та не може тягнути 

за собою закриття провадження у справі на підставі п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК. 

Деякі науковці стверджують, що при прийнятті прокурором рішення 

про повну відмову від підтримання публічного обвинувачення він повинен 

залишити зал судового засідання [14, с. 85; 209, с. 190]. 

Із таким висновком однозначно погодитися не можна. Підтримання 

публічного обвинувачення – не єдина функція прокурора. Він у ході судового 

засідання виконує інші функції – зокрема, здійснює представництво інтересів 

громадянина та держави в суді (п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 

прокуратуру»). Після відмови ним від підтримання публічного 

обвинувачення, прокурор повинен проконтролювати те, чи було роз’яснено 

судом право потерпілого на підтримання ним субсидіарного обвинувачення, 

чи розглянуто та вирішено по суті (або задоволено, або ж, навпаки, 

відмовлено у задоволенні) заявлені пізніше клопотання учасників процесу, у 

разі якщо й потерпілий відмовився від підтримання обвинувачення – то чи 

прийняв суд рішення про закриття провадження, чи звільнив негайно у залі 

суду обвинуваченого, до якого було застосовано тримання під вартою, чи 

скасував обрані до обвинуваченого інші запобіжні заходи тощо. 

У юридичній літературі висловлюється точка зору про необхідність 

закріплення на законодавчому рівні правила щодо нерозповсюдження 

негативних наслідків повторної неявки потерпілого без поважних причин в 

судове засідання при реалізації своїх прав та обов’язків при здійсненні 

субсидіарного обвинувачення за умови присутності в залі судового засідання 

представника потерпілого. У цьому разі така неявка не може розглядатися як 

відмова потерпілого від обвинувачення [204, с. 14]. 

У цілому такий підхід є абсолютно виправданим. Але при цьому слід 

звертати увагу не тільки на фактичну присутність представника потерпілого у 

залі суду, але й на те, чи уповноважував його потерпілий на те, аби 

представник підтримував обвинувачення замість нього. Окрім того, немає 

потреби чекати внесення відповідних змін до чинного КПК – діяти згідно 
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наведених вище рекомендацій можна і зараз. При цьому слід посилатися на 

положення ч. 4 ст. 58 КПК України, згідно якого представник потерпілого 

користується процесуальними правами потерпілого, окрім тих процесуальних 

прав, реалізація яких не може бути доручена представнику і здійснюється 

потерпілим безпосередньо та особисто (це не стосується права підтримувати 

обвинувачення в судді). 

Слід зазначити, що позиція прокурора про відмову від підтримання 

публічного обвинувачення не може бути відхилена судом, навіть якщо 

прокурор: а) неправильно оцінює подію чи діяння обвинуваченого; 

б) неправильно тлумачить процесуальні чи матеріальні норми, в) неправильно 

оцінює докази, г) недостатньо аргументує рішення про відмову, д) або й, 

навіть, зловживає своїм становищем. У такому разі відмова прокурора від 

обвинувачення є необґрунтованою. Якщо ж незважаючи на це, таке рішення 

прокурора погоджене вищестоящим прокурором, а потерпілий не вимагає 

продовження розгляду справи, то суд зобов’язаний закрити провадження у 

справі і ніяк не може втрутитися у цю ситуацію, аби її якось змінити [60, 

с. 103]. 

Передбачена у ч. 6 ст. 340 КПК норма про те, що суд закриває 

провадження у справі, якщо прокурор відмовиться підтримувати публічне 

обвинувачення, і з цією відмовою погодився потерпілий, є імперативною. Суд 

у такому разі не може не погодитися з прокурором та потерпілим. Він 

зобов’язаний закрити провадження у справі. При цьому суд у такому разі не 

зобов’язаний в ухвалі мотивувати чи аргументувати рішення про закриття 

провадження. Мотивувальна частина ухвали суду про закриття провадження 

у такому разі повинна складатися із формули обвинувачення, пред’явленого 

обвинуваченому, посилань на відповідну постанову прокурора про відмову 

від підтримання публічного обвинувачення та думку потерпілого (або його 

представника) про те, що вони не вимагають продовження розгляду справи і 

не хочуть підтримувати обвинувачення. 
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Достатньо непростою є ситуація відмови прокурора від підтримання 

публічного обвинувачення у разі створення групи прокурорів. Згідно ч. 1 ст. 37 

КПК України прокурор, який буде здійснювати повноваження прокурора у 

конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником 

відповідного органу прокуратури. За потреби такий керівник може визначити 

групу прокурорів та старшого прокурора цієї групи (який буде керувати діями 

інших прокурорів). 

Такі групи переважно створюються у провадженнях стосовно 

багатоепізодних чи резонансних злочинів, а також коли місце проведення 

досудового розслідування віддалене від місця дислокації слідчого (та його 

процесуального керівника) і треба залучати до складу цієї групи прокурорів 

місцевих прокуратур за місцем вчинення злочину. У цьому разі публічне 

обвинувачення в суді зазвичай здійснює прокурор місцевої прокуратури, 

якого було введено до складу групи. 

При цьому питання співвідношення повноважень прокурорів, котрі 

були включені до складу групи, у КПК не врегульовано зовсім. Частково ж 

про те, як мають співвідноситися повноваження прокурорів, включених до 

складу прокурорської групи, йдеться у наказі Генерального прокурора від 

28.03.2019 р. № 51. 

Відповідно до цього Наказу керівники прокуратур усіх рівнів та 

галузевих підрозділів апаратів (і галузевих підрозділів апаратів) відповідною 

постановою можуть у разі потреби створювати групи прокурорів і призначати 

старшого прокурора такої групи. Члени групи перед прийняттям 

процесуальних рішень повинні доповідати про них старшому прокурору 

групи, рішення якого є остаточним. 

Старші прокурорської групи: організовують участь прокурорів групи в 

усіх судових засіданнях; особисто беруть участь у судових засіданнях; під час 

судового провадження координують діяльність прокурорів групи та 

узгоджують їх процесуальні позиції; підписують процесуальні документи 

прокурорів про зміну або відмову від обвинувачення, висунення додаткового 
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обвинувачення, а також погоджують такі рішення з прокурором вищого 

рівня, укладають угоди про визнання винуватості. 

Прокурор, що входить до складу прокурорської групи, повинен 

здійснювати процесуальні дії у конкретному кримінальному провадженні у 

межах дорученої ділянки роботи (при цьому не втрачаючи процесуальної 

самостійності), а процесуальні рішення – узгоджувати із старшим групи. 

Питання про те, хто ж із групи прокурорів за наявності до того підстав 

повинен ініціювати питання про відмову прокурора від підтримання 

публічного обвинувачення, є невирішеним. 

Нормами КПК України (ч.1 ст. 341 цього Кодексу) передбачено 

необхідність погодження постанови про відмову від підтримання публічного 

обвинувачення з прокурором вищого рівня. Обов’язок ініціювати питання про 

відмову від підтримання публічного обвинувачення (і скласти мотивовану 

постанову про це) покладено на прокурора, котрий брав участь у розгляді 

справи в суді (незалежно від його ролі у групі прокурорів). 

Відповідно до цього Наказу у разі встановлення за результатами 

судового розгляду підстав для відмови від підтримання публічного 

обвинувачення треба погоджувати відповідну постанову із керівником органу 

прокуратури, а підписувати відповідний процесуальний документ має 

старший групи прокурорів. Якщо ж підтримання публічного обвинувачення 

здійснюється групою прокурорів, до складу якої входять службові особи 

прокуратур різних рівнів, то відповідний процесуальний документ має бути 

погоджений із керівником прокуратури вищого рівня [231]. 

Отже, даний наказ Генпрокурора (на відміну від норм КПК України!) 

виключає можливість підписання постанови про відмову від обвинувачення 

прокурором, який не є старшим групи. 

Відповідно до зазначеного Наказу, прокурор, який підтримує публічне 

обвинувачення в суді і не є старшим групи прокурорів, повинен ініціювати 

питання про відмову від підтримання публічного обвинувачення перед 

старшим групи. При цьому ані форма, ані зміст такої ініціативи законодавчо 
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не закріплені. Також не врегульованим є питання стосовно необхідних 

процесуальних дій старшого прокурорської групи, котрий не згоден з 

позицією публічного обвинувача про потребу відмови від обвинувачення. 

Це на практиці призводить до ситуації, коли через незгоду старшого 

прокурора групи із позицією працівника підпорядкованої прокуратури про 

необхідність відмови від підтримання публічного обвинувачення прокурор 

прокуратури нижчого рівня змушений підтримувати публічне обвинувачення 

всупереч внутрішньому переконанню. 

В юридичній літературі пропонується шлях вирішення такої проблеми: 

слід передбачити, що кожен прокурор, введений до складу групи прокурорів, 

може виступити з ініціативою про потребу відмови від підтримання 

публічного обвинувачення, виклавши мотиви такого рішення у відповідній 

постанові. Ця постанова надається старшому прокурорської групи, котрий 

зобов’язаний звернутися для її погодження до керівника прокуратури 

відповідного рівня. Якщо ж старший прокурор групи із нею не згоден, то він 

має подати  на розгляд керівника прокуратури: 1) постанову про відмову від 

підтримання публічного обвинувачення, 2) постанову про відмову в її 

задоволенні. Остаточне рішення при цьому приймає керівник прокуратури. 

Якщо ж прокурор вищого рівня відмовляє у погодженні постанови про 

відмову від підтримання публічного обвинувачення, він: 1) усуває від участі у 

розгляді справи прокурора, котрий виступив з відповідною ініціативою та 

2) самостійно бере участь у кримінальному провадженні (або ж дає 

відповідне доручення іншому учаснику прокурорської групи) [131, с. 231]. 

Такий підхід не зовсім виправданий: якщо відповідно до 

запропонованих змін старший прокурор групи у будь-якому разі повинен 

повідомити керівника прокуратури про відмову від обвинувачення (і коли він 

погоджується з такою відмовою, і коли виступає проти), то чи не простіше 

передбачити право прокурора, що підтримував обвинувачення, напряму 

звертатися з цього приводу за відповідним погодженням до керівника 

прокуратури? 



 132 

Окрім того, надій на внесення швидких законодавчих змін нема. А 

діяти прокурору (у тому числі й відмовлятися від підтримання публічного 

обвинувачення та погоджувати таку відмову) треба тут і зараз. 

Та й вносити жодних змін для цього не потрібно. У такій (та подібних 

ситуаціях) слід керуватися колізійним ієрархічно-правовим принципом, 

відповідно до якого у разі суперечностей між положеннями нормативно-

правових актів різної юридичної сили перевагу має вищий за юридичною 

силою. Поза всяким сумнівом, закон (КПК України) повинен мати пріоритет 

над підзаконним нормативно-правовим актом (хай навіть і наказом 

Генерального прокурора!). 

Тому «рядовому» прокурору, який входить до складу групи прокурорів 

та котрий прийшов до висновку про необхідність відмови від підтримання 

публічного обвинувачення, слід діяти таким чином: 

1) все-таки спочатку звернутися до старшого прокурорської групи з 

тим, аби останній підписав відповідний процесуальний документ і щоб своєю 

чергою можна було б погодити таку постанову із керівником органу 

прокуратури (таким чином, і наказ Генпрокурора буде дотримано, і 

положенням КПК України це не буде суперечити); 

2) якщо ж все-таки старшого групи прокурорів переконати з якихось 

причин не вдалося, то звертатися із клопотанням про погодження відмови від 

обвинувачення слід напряму до керівника органу прокуратури (мотивуючи це 

тим, що у ч. 1 ст. 341 КПК не йдеться про жодних «посередників» за 

допомогою чи за сприянням яких публічний обвинувач може контактувати із 

керівником органу прокуратури). 

 

2.2.3. Повноваження прокурора та їх реалізація під час з’ясування 

обставин кримінального провадження та перевірки їх доказами 

Для здійснення функції публічного обвинувачення вирішальне значення 

має участь прокурора у дослідженні доказів. Зазвичай з’ясування обставин 

кримінального правопорушення та інших юридично значущих обставин 
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(наприклад, позитивної посткримінальної поведінки 

підозрюваного/обвинуваченого, обставин, за яких відбуваються домовленості 

сторін кримінального конфлікту по відшкодуванню завданої шкоди, спливу 

строків давності (передусім, строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності чи їх переривання тощо) здійснюється в ході судового 

розгляду. З’ясування подібних обставин у разі затвердження судом угод про 

примирення чи визнання винуватості можливе і на більш ранній стадії 

кримінального процесу – у підготовчому провадженні. 

Якщо судовий розгляд – це центральна частина кримінального процесу, 

то судове слідство, безсумнівно, є найважливішим етапом судового розгляду.  

При усій важливості дебатів сторін на судове слідство припадає основний 

обсяг роботи прокурора-обвинувача. Адже тут закладається і «фундамент», і 

формується сама «будівля» обвинувачення у вигляді сукупності доказів, що 

його підтверджують (або ж, навпаки, які дають підстави для відмови від 

обвинувачення у випадках, коли воно не підтвердилося). 

Професійна підготовленість прокурорів-обвинувачів до успішного 

вирішення завдань дослідження доказів у ході судового слідства передбачає 

наявність у них певних спеціальних знань, умінь та навиків. Мова тут іде, 

передусім, про процесуальні та експертно-криміналістичні знання. Від 

активності прокурора при дослідженні доказів, рівня проявленої професійної 

майстерності багато у чому залежить доля справи. Практиці відомі випадки, 

коли достатньо повно та об’єктивно досліджені справи із солідною доказовою 

базою не витримали випробування на міцність у судовому засіданні та 

завершилися виправдувальним вироком, виключенням із обвинувачення його 

основних чи багатьох епізодів, передусім, через низький професіоналізм, 

непереконливу позицію прокурора-обвинувача. 

Закон не тільки покладає на прокурора обов’язок доказування 

обвинувачення, але й надає йому відповідні процесуальні можливості та 

засоби. Прокурор надає суду докази обвинувачення. Із урахуванням у тому 

числі й думки прокурора вирішується питання про допустимість доказів 
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(якщо вони не були вирішені належним чином до початку судового слідства). 

Прокурор висловлює свою позицію щодо порядку дослідження доказів. 

Судове слідство починається із викладу обвинувачем пред’явленого 

обвинувачення (ч. 2 ст. 347 КПК України) і сторона обвинувачення першою 

представляє суду докази для дослідження (ч. 2 ст. 349 КПК України). 

Висловлюючи свою думку стосовно порядку дослідження доказів, 

прокурор виходить із того, що він повинен забезпечити всебічне, повне та 

найбільш ефективне з’ясування й аналіз усіх обставин справи. Варіанти 

запропонованих прокурором рішень з цього питання визначаються 

конкретними обставинами кримінального провадження: зокрема, 

кваліфікацією злочину та визначеною нею структурою предмета доказування, 

позицією обвинувачених (чи визнають вони свою вину), потерпілих, свідків, 

наявністю або, навпаки, відсутністю переконливих експертних висновків, що 

підтверджують обвинувачення, динамікою доказової бази, наприклад, 

суттєвою зміна показань, даних у ході досудового розслідування. 

Особливо складним є визначення оптимального порядку дослідження 

доказів у групових та багатоепізодних справах. Прокурор може 

запропонувати досліджувати епізоди обвинувачення у хронологічному (чи 

зворотному) порядку або ж за ступенем тяжкості інкримінованих злочинів, 

розглядати матеріали у повному обсязі за кожним окремим епізодом (після 

допиту обвинуваченого допитувати за цим епізодом потерпілого, свідків, 

оглядати речові докази тощо) або ж за усіма епізодами – почергово кожного 

обвинуваченого, свідка тощо. У групових справах, де одні обвинувачені 

викривають у вчиненні злочину інших (а ситуація у цій частині на судовому 

слідстві може бути геть іншою, аніж у ході досудового розслідування), 

прокурору варто запропонувати першим допитувати того, хто визнає свою 

вину. У відповідних випадах (якщо цього вимагають інтереси кримінального 

провадження або безпека обвинуваченого) необхідно використовувати надану 

законом можливість допиту одних обвинувачених-співучасників із 
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використанням відеоконференції при трансляції з іншого приміщення (ч. 3 

ст. 351 КПК України). 

Прокурор допитує обвинувачених, потерпілих, свідків, експертів, бере 

участь у дослідженні речових та інших доказів. При цьому він самостійно 

визначає та використовує тактичні форми, методичні прийоми доказування. 

За участі прокурора здійснюється всебічна та об’єктивна перевірка доказів 

(яка полягає у їх аналізі, співставленні з іншими доказами, збиранні за 

необхідності додаткових доказів, перевірці джерел отримання фактичних 

даних). 

Доведення прокурором обвинувачення регламентується не лише 

процесуальним, але й матеріальним законом. Адже у ході та у результаті цієї 

діяльності повинні бути встановлені факти, що дають можливість зробити 

висновок про наявність в інкримінованому діянні ознак конкретного складу 

злочину. 

Завдання підвищеної складності вирішує прокурор у разі необхідності 

подолання у судовому розгляді неповноти досудового розслідування. Як 

відомо, чинний КПК України не передбачає можливість направлення справи 

на додаткове досудове розслідування. Проте закон дозволяє подолання 

прогалин досудового розслідування безпосередньо у ході судового розгляду. 

Основна роль у використанні такої можливості належить сторонам 

змагального процесу (і передусім прокурору, який підтримує публічне 

обвинувачення). 

Діючи у цьому напрямку, прокурор для подолання прогалин досудового 

розслідування може надати суду нові докази або піддати поглибленому, 

більш детальному аналізу докази, що уже є у справі: 

– провести детальний допит (із використанням уточнюючих, 

доповнюючих, нагадуючих, контрольних та інших запитань) обвинуваченого, 

потерпілого, свідків стосовно недостатньо з’ясованих, сумнівних обставин; 

– допитати експерта (для доповнення чи роз’яснення даного ним 

висновку); 
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– заявляти клопотання про призначення додаткової експертизи, нових 

письмових доказів тощо. 

До типових проблем, із якими стикається прокурор, який бере участь у 

судовому слідстві, належить усунення суперечностей у доказах. Докази у 

кримінальному провадженні повинні становити собою логічний зв’язок, 

ланки якого зв’язані між собою й повністю узгоджені, взаємно доповнюють 

та підтверджують один одного. Випадіння хоча б однієї із цих ланок із 

загального ряду не дозволяє достовірно підтвердити винуватість 

обвинуваченого (що є необхідним для винесення обвинувального вироку). 

У змагальному процесі нерідко виникають ситуації, за яких внаслідок 

активності сторони захисту докази, на яких ґрунтується обвинувачення, 

починають виглядати як такі, що суперечать матеріалам кримінального 

провадження. 

Поряд із детальним дослідженням кожного доказу окремо велике 

значення має перевірка суперечливих доказів (внутрішньо суперечливих або 

ж таких, що не узгоджуються з іншими фактичними даними). Для усунення 

суперечностей у показаннях обвинувачених, свідків, потерпілих можуть 

оголошуватися раніше дані ними показання. 

Для підтвердження достовірності показань (у тому числі усунення 

сумнівів щодо їх доброякісності, відповідності конструкції обвинувачення, 

спростування аргументів сторони захисту про їх суперечливість) на допитах 

широко використовуються схеми, графіки, креслення, фотографії, 

відеозаписи (та інші наочні матеріали). 

Нарешті, до типових проблемних ситуацій, з якими зіштовхується 

прокурор на судовому слідстві, слід виділити випадки дослідження доказів, 

що були змінені у судовому розгляді. Так вважають і 72.8 % опитаних нами 

прокурорів та суддів (див. Додаток Б). 

Такі ситуації обумовлені обставинами різного характеру: посилення 

протидії правосуддю з боку лідерів та активних учасників злочинних 

угрупувань, професійних злочинців; розширенням можливості сторони 
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захисту у кримінальних провадженнях. Найчастіше змінам піддаються 

показання обвинувачених, свідків, потерпілих. 

Проблемні ситуації даного класу тісно пов’язані із розглянутими 

раніше. Так, у результаті відмови від своїх показань «основного» свідка 

обвинувачення може виникнути ситуація неповноти доказової бази, 

представленої слідством, суперечності існуючих доказів (або і того, й 

іншого). Відповідно, тактичні прийоми, застосовувані прокурорами у 

проблемних ситуаціях усіх трьох зазначених типів, багато у чому 

співпадають. Тобто працюючи із доказами, що змінилися в судовому 

розгляді, прокурори піддають їх деталізації, поглибленому аналізу, заявляють 

клопотання про оголошення показань, даних у ході досудового 

розслідування, за необхідності та можливості представляють нові фактичні 

дані. При цьому першочергового значення слід надати з’ясуванню причин та 

умов зміни показань. 

Деколи цьому можуть сприяти об’єктивні фактори, пов’язані, 

передусім, зі спливом часу. Адже від допиту на досудовому розслідуванні до 

допиту в ході судового слідства деколи проходить значний час. У складних 

багатоепізодних, групових справах це може бути багато місяців, а деколи – й 

років. З огляду лише на цю причину чимало інформації з пам’яті може 

зникнути, трансформуватися, видозмінитися під впливом подій та фактів, що 

трапилися після давання початкових (у ході досудового розслідування) 

показань. Взагалі ж, процес забування, зникнення з пам’яті якось деталей 

(навіть тих, що мають істотне значення для справи) є неминучим. Ситуація 

може ускладнюватися сильним емоційним фоном, що часто виникає при 

сприйнятті людьми події злочину (чи іншого суспільно небезпечного діяння). 

У подібних випадках явище ремінісценції (відновлення у пам’яті тимчасово 

забутої інформації) уже може й не настати. 

У криміналістичній та судово-психологічній літературі розроблені різні 

прийоми відновлення у пам’яті того, що було забуте обвинуваченими, 

потерпілими, свідками. 
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Для вирішення цього завдання необхідно, передусім, чітко визначити, у 

чому конкретно не співпадають, розходяться, суперечать один одному 

попередні та нові показання, що саме з попередніх показань допитуваний 

заперечує, а що – підтверджує. Далі слід отримати вичерпні, максимально 

деталізовані пояснення допитуваного про причини зміни показань. Зазвичай 

для пояснення зміни показань допитувані посилаються на те, що слідчий їх 

неправильно зрозумів або ж неадекватно зафіксував сказане у протоколі чи на 

те, що до допитуваного застосовувалися погрози, залякування, шантаж, 

побиття чи інші недопустимі прийоми розслідування. Трапляється, що 

говориться й про те, що показання на досудовому розслідуванні були умисно 

спотворені під впливом почуття помсти, співчуття, страху тощо. 

Для спростування неправдивих посилань на подібні обставини 

застосовуються прийоми уточнення, деталізації самих показань, їх 

співставлення з іншими доказами, залучення додаткових, нових даних. 

Водночас тут необхідно відмітити деякі специфічні моменти, що визначають 

особливості тактики дій прокурора у таких випадках. У ситуаціях 

дослідження доказів, що змінилися у ході судового слідства, особливо 

важливе значення має добре знання прокурором обставин справи (яке 

забезпечується детальним вивченням матеріалів кримінального провадження 

у ході підготовки до судового процесу). 

Аби вміло та успішно порівнювати, аналізувати, співставляти попередні 

та нові показання, треба вміло інтерпретувати та об’єктивно оцінювати не 

тільки те, про що говорилося на суді, але й те, що було сказане в ході 

досудового розслідування. Для цього у розпорядженні прокурора повинні 

бути детальні виписки із показань на досудовому розслідуванні, їх конспекти 

(а у випадках, коли мова йде про найбільш важливі показання, від яких 

залежить доля справи, – то і копії відповідних протоколів). 

Окрім того, оскільки мова йде про докази, що мають вербальну форму, 

прокурор повинен вільно орієнтуватися у тонкощах міжособистісної 

взаємодії, вміти професійно аналізувати мотивацію, історію, механізм 
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взаємовідносин даного свідка, потерпілого, обвинуваченого з іншими 

людьми, логіку впливу одних людей на інших, динаміку конфліктів, що 

виникають між ними. 

Нарешті, у розглядуваних ситуаціях дуже важливо вміти аналізувати та 

досліджувати не лише самі докази, що були піддані змінам, але й умови, 

обстановку їх отримання. 

 

2.2.4. Участь прокурора в судових дебатах 

Судові дебати є самостійною частиною судового розгляду, що включає 

в себе основну промову та репліку. Вони ґрунтуються на матеріалах 

кримінального провадження, вивчених у ході судового слідства (ч. 5 ст. 364 

КПК України), і, певним чином підводять його підсумки. 

Виступаючи у дебатах першим (ч. 1 ст. 364 КПК України) прокурор 

викладає свою позицію у справі, дає трактування обставинам злочину (чи 

іншого суспільно небезпечного діяння) і тим самим сприяє (як, зрештою, й 

сторона захисту) формуванню внутрішнього переконання суддів, які мають 

винести остаточне рішення у справі. 

У процесуальному плані принципово важливим є те, що участь у 

дебатах не може зводитися до проголошення промови, яка за змістом і 

формою завжди є обвинувальною. Якщо дані судового розгляду не приводять 

прокурора до безспірного висновку про винуватість обвинуваченого, він 

зобов’язаний відмовитися від обвинувачення і викласти суду мотиви такої 

відмови (ч. 1 ст. 340 КПК України). Відмова потерпілого від підтримання 

обвинувачення (або повторне його неприбуття без поважних причин для 

підтримання обвинувачення чи без повідомлення про причини неприбуття) 

тягне за собою закриття провадження по справі (ч. 6 ст. 364 КПК України). 

Важливою стороною процесуальної регламентації судових дебатів є 

також пряма законодавча заборона учасникам процесу посилатися на докази, 

що не були досліджені на судовому слідстві. Якщо прокурор у своєму виступі 

вважатиме за необхідне послатися на нові докази чи навести дані про нові 
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обставини, він повинен заявити клопотання про відновлення судового 

слідства (ч. 5 ст. 364 КПК України). 

У законі спеціально обумовлено, що суд не має права обмежувати 

тривалість судових дебатів певним часом. Головуючий має право зупинити 

виступ учасника дебатів (прокурора у тому числі), якщо він після зауваження 

повторно вийшов за межі кримінального провадження, що здійснюється, чи 

повторно допустив висловлювання образливого або непристойного 

характеру, і надати слово іншому учаснику дебатів (ч. 6 ст. 364 

КПК України). 

У законі також обумовлено, що якщо у судовому розгляді брали участь 

декілька прокурорів, у судових дебатах на їхній розсуд має право виступити 

один прокурор або кожен із них обґрунтовує у промові свою позицію у певній 

частині обвинувачення (ч. 2 ст. 364 КПК України). 

КПК передбачає право прокурора як сторони процесу на репліки 

(причому, про їх кількість у законі не йдеться), у яких він може висловити 

заперечення процесуальному противнику, торкаючись найрізноманітніших 

питань, що стосуються суті обвинувачення, події кримінального 

правопорушення, особи обвинуваченого, кваліфікації вчиненого тощо. При 

цьому право останньої репліки у будь-якому разі належить обвинуваченому 

або його захиснику (ч. 7 ст. 364 КПК України). 

На практиці іноді трапляються випадки, коли по закінченню судових 

дебатів (але до видалення суду до нарадчої кімнати) публічний обвинувач 

подає суду у письмовому вигляді запропоноване ним формулювання з питань, 

що стосуються обвинувачення. Такі ситуації законом не передбачені та 

видаються абсолютно неприпустимими. 

Ведучи мову про тактичні та інші аспекти участі прокурора у судових 

дебатах, слід зауважити, що ані вітчизняний КПК, ані Закон України «Про 

прокуратуру» не визначають зміст та структуру обвинувальної промови. На 

думку низки вчених, у ній повинні міститися такі елементи: 1) соціальна 

оцінка кримінального правопорушення; 2) аналіз та оцінка доказів; 
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3) пропозиції по заходах попередження кримінальних правопорушень; 

4) юридична оцінка інкримінованого діяння; 5) характеристика особи 

обвинуваченого; 6) пропозиції про міру покарання (чи інші заходи 

кримінально-правового впливу); 7) міркування про відшкодування завданої 

кримінальним правопорушенням шкоди; 8) визначення долі речових доказів 

[144, с. 18]. 

У цілому із такою конструкцією можна погодитися. Звісно, прокурор 

далеко не завжди повинен дотримуватися саме такої запропонованої 

послідовності обвинувальної промови. Пропозиції про заходи попередження 

злочинів доцільніше висловлювати не на початку, а в кінці промови 

(наприклад, після характеристики особи обвинуваченого, яка може містити 

аналіз об’єктивних та суб’єктивних факторів, що сприяли вчиненню 

злочину). 

У складних, особливо спірних справах, у випадках, коли доказова база 

складається із непрямих доказів, обвинувальну промову не слід починати із 

суспільно-політичної та моральної оцінки злочину. Особливо цього слід 

уникати, виступаючи перед присяжними. 

Основне завдання обвинувальної промови – переконати суд в 

обґрунтованості обвинувачення, у тому, що фактична та юридична версії 

справи, запропоновані прокурором, підкріплюються доказами, розглянутими 

у ході судового слідства, є вірними, такими, що відповідають істині. 

Переконуючи, прокурор апелює до розуму, логіки, знання, досвіду, а 

також до почуттів тих, перед ким він виступає (передусім, суддів), до яких він 

повинен донести свою позицію по справі. 

Виступу прокурора повинна передувати детальна підготовка (яка 

зазвичай починається ще при вивченні матеріалів кримінального 

провадження). Досвідчений прокурор на цій стадії, прогностично оцінюючи 

ситуацію, починає вибудовувати систему аргументів та контраргументів, 

необхідних йому для використання не тільки у ході судового слідства, але й у 

дебатах. Деякі прокурори, вивчаючи матеріали кримінального провадження, 
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уже готують тези, конспекти текстів обвинувальної промови. Оскільки мова 

йде про мистецтво промови у суді (тобто про справу суто творчу), дати якісь 

однозначні «рецепти» тут неможливо. Яким має бути варіант промови (її 

тези, конспект тощо) кожен прокурор повинен вирішувати самостійно, 

враховуючи при цьому обставини конкретної справи, а також виходячи із 

своїх здібностей, досвіду, знань. В юридичній літературі стверджується, що із 

урахуванням особливостей кримінального провадження та власних якостей 

(як-от, здатність до імпровізацій та експромтів, швидкості реакції), 

професійної підготовки, обсягу умінь, навиків, знань, прокурор може 

скористатися й таким варіантом підготовки промови, як складення плану 

подумки та виступ експромтом [264, с. 84]. 

Отже, із урахуванням вищезазначеного, можливі такі варіантами 

підготовки промов: 1) написання промови повністю; 2) складення письмового 

плану; 3) складення письмових нотаток; 4) підготовка тез виступу [106; 107]. 

Але у будь-якому випадку приготування до наступного виступу у 

дебатах повинні бути зроблені ще на етапі ознайомлення із матеріалами 

кримінального провадження. Цей процес стає більш інтенсивним у ході 

судового слідства (де обвинувачення та докази, що підтверджують його, 

проходять випробовування на міцність в умовах змагальності сторін). 

Результати судового слідства можуть внести (а часто – і вносять) істотні 

корективи у початкову позицію обвинувачення. Це ж, своєю чергою, повинно 

знайти адекватне відображення у промові прокурора. Ці поправки можуть 

бути настільки суттєвими, що при непідтвердженні обвинувачення можлива 

відмова від нього (у тому числі й повна). І тоді замість обвинувальної 

промови прокурор проголошує зовсім іншу (протилежну за змістом). 

Не обмежуючись підготовкою до виступу у дебатах «по ходу», 

прокурор (як, зрештою, й сторона захисту) повинен мати спеціальний час для 

підготовки до них. Особливо це важливо у складних багатоепізодних справах. 

Виступаючи із обвинувальною промовою, прокурор повинен довести 

усі без винятку елементи складу злочину. При цьому не обов’язково 
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оперувати відповідними термінами теорії кримінального права 

(характеризуючи, як це робиться на лекціях в юридичних вузах суб’єкт, 

об’єкт, суб’єктивну та об’єктивну сторону складу злочину, їх обов’язкові та 

факультативні ознаки тощо). Важливо, аби юридична конструкція складу 

була наповнена конкретним змістом, що ґрунтується на матеріалах справи, 

досліджених доказах. Взагалі юридичною термінологією, часто складною, 

такою, що тяжко сприймається на слух, зловживати при виступах у дебатах 

не варто. Ця рекомендація повинна стати неухильним правилом у випадку, 

коли розгляд справи відбувається за участю присяжних (ч. 3 ст. 31 

КПК України). 

Аби переконати суд прийняти позицію обвинувачення, довести, що її 

слід покласти в основу вироку, прокурор повинен досконало володіти 

«технологією» переконання, уміти застосовувати різні тактичні прийоми. Це, 

передусім, роз’яснення і спростування, порівняння й співставлення 

(включаючи протиставлення) та інші прийомі, що зорієнтовані, передусім та 

переважно, на інтелектуальну сферу тих, до кого прокурор звертається із 

промовою. 

В обвинувальних промовах використовуються такі прийоми, як 

орієнтування на почуття, емоційну сферу суддів, усіх присутніх у залі 

судового засідання. Прийоми, розраховані на те, аби викликати почуття, 

найбільш доцільні у вступній частині промови, при суспільно-політичній 

оцінці вчиненого, особливо – при характеристиці особи обвинуваченого. 

Емоційно забарвленою може бути закінчення обвинувальної промови. 

Водночас, навряд чи можна розраховувати на значні результати при 

застосуванні приймів емоційного впливу в ході аналізу та оцінки доказів, 

юридичної кваліфікації вчиненого. 

Взагалі прокурору, який виступає у суді, не слід забувати відомого 

виразу: «Емоції – ворог інформації». Можливо, у ньому міститься деяке 

перебільшення, але й, безсумнівно, міститься й значна доля істини. Емоції в 

обвинувальній промові не тільки допустимі, але деколи дуже важливі і 
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ефективні. Однак недотримання міри при використанні прийомів емоційного 

впливу може обернутися хибною патетикою, пустопорожньою декламацією, 

що приводять до «ефекту бумеранга», до результатів, які прямо протилежні 

тим, яких прагнув судовий оратор. 

Особливо слід торкнутися так званого переконуючого впливу, який 

поряд із логікою, раціональною стороною доказування значною мірою 

визначає готовність сприйняття обвинувальної промови, бажання слухати та  

переконливість. 

Довіру не можна завоювати такими крайнощами у поведінці, як 

словесна агресивність, брутальність, безпардонність, і з іншого боку – 

запобігливий тон, догідливість, підлабузництво. 

Виступаючи у суді, прокурор не повинен забувати, що він є 

представником публічних інтересів. Він може розраховувати на довіру 

слухачів, якщо створить враження морально добропорядної, поміркованої 

людини. До цього слід додати такі психологічні якості, як спокій, 

витриманість, коректність. 

Виступаючи у дебатах, прокурор оцінює не тільки факти, явища, 

процеси, дії, але й людей (передусім обвинуваченого). Розгорнута 

характеристика особи обвинуваченого необхідна для обґрунтування виду та 

розміру покарання. 

Характеристика обвинуваченого повинна бути об’єктивною та 

переконливою, такою, що ґрунтується на матеріалах провадження, 

розглянутих доказах. У ній неприпустимі суб’єктивізм, упередженість. 

Характеризуючи обвинуваченого, прокурор повинен продемонструвати, що 

для публічного обвинувача не є пустою декларацією презумпція 

невинуватості. Даючи оцінку особі обвинуваченого, прокурор за жодних умов 

не повинен допускати грубість, знущальний тон, робити образливі випади, 

такі, що принижують честь та гідність. Поряд із тим у промові прокурора 

доречні розумно дозовані іронія та сарказм. 
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Характеристика обвинуваченого у промові прокурора має свої рамки: 

вона обмежується лише тими якостями особи, які безпосередньо проявилися 

у злочині і внаслідок цього мають значення для справи. 

Слід погодитися із авторами, які вважають, що прокурор повинен дуже 

обережно використовувати у своїй промові дані про поведінку 

обвинуваченого у ході досудового слідства та у суді. Тут потрібно виходити 

із того, що підозрюваний (обвинувачений) не зобов’язаний доводити свою 

невинуватість, він вправі захищатися усіма незабороненими законом 

способами, може визнавати (чи не визнавати) себе винуватим, взагалі 

відмовитися давати показання. 

Торкатися поведінки підозрюваного (обвинуваченого) на досудовому 

слідстві (і у суді) прокурор повинен лише тією мірою, якою це необхідно для 

встановлення юридично значущих обставин (наприклад, для констатації 

наявності (чи відсутності) щирого розкаяння у вчиненому, перевірки фактів 

фальсифікації ним доказів, обмови невинуватого, неправомірних способів 

впливу на потерпілих, свідків, іншого співучасника тощо). 

Поряд із обов’язковою характеристикою особи обвинуваченого, 

прокурор у своїй промові може давати оцінку іншим особам, що беруть 

участь у процесі. Наприклад, висловлюватися про знання, досвід, 

компетентність експерта, про високу порядність чи унікальну здатність свідка 

до сприйняття фактів та подій, про стани потерпілого (у тому числі й 

деформації особи), якому злочином (чи іншим суспільно небезпечним 

діянням) завдано фізичну, психологічну, моральну шкоду. 

У промові прокурора факти повинні викладатися правильно та точно, у 

суворій послідовності, стилістично грамотно, промова повинна бути 

емоційною, необхідно звертати увагу на чистоту мови й уникати словесних 

штампів та слів-паразитів. Виступ прокурора повинен бути простим, 

зрозумілим [20, с. 100-101]. 

Ясність промови досягається її зрозумілістю для адресата (передусім, 

для професійних суддів та присяжних). Ясність забезпечується 
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використанням загальновживаних слів та виразів, що практикуються у 

звичайній, повсякденній мові. Судовий процес – це не наукова дискусія і не 

мітинг. У ньому обговорюються не «високі матерії», а факти «живого» життя. 

І високий стиль, словесна тріскотня, складні мовні звороти тут неприйнятні. 

Правильність промови – це її відповідність нормам сучасної 

літературної мови, загальноприйнятим правилам граматики, словотворення і 

вимови. Здавалося б, це «дріб’язок» порівняно із такими фундаментальними 

питаннями судоговоріння, як доведеність чи недоведеність обвинувачення, 

кваліфікація вчиненого. Але думати так – значить помилятися. Психологія 

сприйняття така, що за неакуратними словесними зворотами, неправильною 

вимовою слів, неправильними наголосами та іншими суто граматичними 

конструкціями може послідувати недовіра до оратора і відторгнення 

слухачами змісту промови. 

При дотриманні цієї вимоги прокурором-обвинувачем його можуть 

підстерігати специфічні небезпеки, пов’язані із спокусою використання 

понять, термінів, слів та словосполучень, що належать до професійного 

сленгу, а інколи – і до «блатної» лексики. Цього, звісно ж, слід уникати, за 

винятком ситуацій, коли цього вимагають інтереси доказування. Наприклад, 

до аналізу кримінального жаргону прокурор може вдаватися, доводячи, що 

обвинувачений є злочинцем-професіоналом, лідером чи активним учасником 

злочинного угруповання. 

Вимога логічності стосується як змісту, так і форми судової промови 

прокурора. Важливе значення має логічна послідовність викладу матеріалу за 

чітким планом за наявності єдиної «нитки» положень, думок та висновків. 

З приводу тривалості промови прокурора, звісно ж, не може бути ніяких 

готових «рецептів», що підходять на усі випадки життя. Широко відомим є 

випадок, коли видатний судовий оратор Ф.Н. Плевако, виступаючи у дебатах, 

обмежився лише однією фразою і добився успіху. Водночас є немало 

випадків, коли тривалість промови прокурів-обвинувачів тривала й кілька 

годин. Певно, промова повинна тривати стільки, скільки потрібно для того, 
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аби переконати суд прийняти позицію прокурора. Це для адвоката стислість є 

«мачухою гонорарів» (і то не завжди), а для прокурора – це «сестра таланту». 

Експресивна та логічна (раціональна) складові промови прокурора 

повинні бути збалансовані. Виразність, експресивність промови прокурора 

повинні поєднуватися із певною часткою «офіціозу». У протилежному 

випадку прокурор може перетворитися на балакуна (що є несумісним із його 

статусом публічного обвинувача). 

 

 

Висновки розділу ІІ 

Відмова прокурора від підтримання публічного обвинувачення – це 

різновид зміни правової позиції прокурора у суді першої інстанції, який 

передбачає заперечення прокурором обґрунтованості публічного 

обвинувачення та припинення прокурором обвинувальної діяльності, 

наслідками якого є закриття кримінального провадження судом або набуття 

ним статусу приватного залежно від правової позиції потерпілого; 

Коли щодо потерпілого здійснюються заходи безпеки і він був 

звільнений від обов’язку з’являтися у судове засідання, у судовому засіданні 

повинен брати участь його представник або позицію потерпілого щодо 

підтримання обвинувачення має бути викладено у письмовому зверненні до 

суду. 

Якщо потерпілий відсутній в судовому засіданні і відсутня інформації 

про його позицію у справі, постанова прокурора про відмову від підтримання 

публічного обвинувачення не має правового значення. 

Тільки у разі повторної неявки потерпілого у судове засідання без 

поважних причин після відмови прокурора від підтримання публічного 

обвинувачення така неявка свідчитиме про відмову від обвинувачення самого 

потерпілого. Якщо місцезнаходження потерпілого невідоме і забезпечити 

його явку в суд неможливо, прокурор у цьому разі не повинен виносити 
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постанову про відмову від підтримання публічного обвинувачення, а має під 

час судових дебатів порушити питання про виправдання обвинуваченого. 

Систематичне ухилення прокурорів від участі у судових дебатах не 

може бути прирівняне до їх відмови від підтримання публічного 

обвинувачення та, своєю чергою, не може тягнути за собою закриття 

провадження у справі на підставі п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК України; 

До типових проблемних ситуацій, з якими зіштовхується прокурор на 

судовому слідстві, слід віднести необхідність подолання у судовому розгляді 

неповноти досудового розслідування, усунення суперечностей у доказах, 

випадки дослідження доказів, що були змінені у судовому розгляді; 

Участь прокурора у дебатах не може зводитися до проголошення 

промови, яка за змістом і формою завжди є обвинувальною. Якщо результати 

судового слідства вносять істотні корективи у початкову позицію 

обвинувачення, то це повинно знайти адекватне відображення у промові 

прокурора. При непідтверджені обвинувачення можлива відмова від нього (у 

тому числі й повна). І тоді замість обвинувальної промови прокурор 

проголошує зовсім іншу (протилежну за змістом). 

В обвинувальній промові прокурора повинні міститися такі елементи: 

а) соціальна оцінка кримінального правопорушення; б) аналіз та оцінка 

доказів; в) пропозиції по заходах попередження кримінальних 

правопорушень; г) юридична оцінка інкримінованого діяння; 

д) характеристика особи обвинуваченого; е) пропозиції про міру покарання 

(чи інші заходи кримінально-правового впливу); є) міркування про 

відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди; 

ж) визначення долі речових доказів. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОКУРОРОМ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ У СУДОВОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ З ПЕРЕВІРКИ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

 

 

3.1. Реалізація прокурором повноважень в суді апеляційної 

інстанції 

 

Одним із загальновизнаних світових та європейських правових 

стандартів є можливість будь-якої особи, визнаної винною судом у вчиненні 

кримінального правопорушення, звернутися зі скаргою до суду вищої 

інстанції з вимогою переглянути судове рішення.  

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод (п. 1 Протоколу № 7 до Конвенції) та Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права (п. 5 ст. 14) проголошують, що кожен, кого 

суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, має право на 

перегляд судом вищої інстанції факту визнання його винним або винесеного 

йому вироку. Здійснення цього права, включаючи підстави, на яких воно було 

здійснене, регулюється законом [209, с. 119]. Однак таким правом володіють 

не лише «особи, визнані судом винуватими у вчиненні кримінального 

правопорушення», а й інші учасники кримінального провадження, які 

вважають це за потрібне.  

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України в редакції Закону 

№ 1401-VIII від 02 червня 2016 року однією із основних засад судочинства є 

забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом 

випадках – на касаційне оскарження судового рішення. Право на перегляд 

справи та оскарження судового рішення дається учасникам судового процесу 

та іншим особам статтею 14 Законом України «Про судоустрій та статус 

суддів» від цього ж числа. У свою чергу в КПК у розділі V врегульовано 
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механізм оскарження судових рішень, які можуть бути переглянуті в судах 

апеляційної та касаційної інстанцій. 

Як справедливо відмічається науковцями, інститут оскарження судових 

рішень у кримінальних справах в Україні і більшості зарубіжних країн є 

невід’ємною частиною правозахисної системи, а прокурор як суб’єкт 

оскарження відіграє ключову роль в функціонуванні цього інституту, що 

забезпечує законність покарання особи, винної у вчиненні злочину [259, 

c. 107]. 

Система оскарження вироків утворюється під впливом необхідності 

дотримання вимог непохитності судових вироків, з одного боку, а з другого – 

дати можливість пануванню справедливості. Повне задоволення таких 

двояких вимог вбачається надто складним, але неможливість досягнення 

ідеалу не може слугувати причиною ухилення від пошуку засобів для 

наближення до нього [271, с. 376]. 

Можна погодитись із О.С. Червоткіним із приводу того, що можливість 

перегляду вироків та ухвал судів першої й апеляційної інстанцій гарантує 

винесення у справі в кінцевому підсумку законного, обґрунтованого та 

справедливого рішення, попереджує і виправляє допущені судові помилки. 

Принцип свободи оскарження судових рішень, який передбачає наявність у 

широкого кола осіб права на оскарження будь-яких судових рішень і дій суду, 

вже сам по собі здійснює вплив на суддів та інших правозастосовників, 

спонукаючи їх ретельно виконувати вимоги закону [318, с. 3]. 

Інститут апеляції відомий в Україні здавна. Уже з 1581 року діяв 

Головний литовський трибунал як основна апеляційна інстанція у Великому 

князівстві Литовському, Руському та Жемайтійському, до складу яких 

входили землі України. Багатовіковий досвід апеляційних судів та 

апеляційного провадження в Україні був зібраний, вивчений і докладно 

врегульований у «Правах, за якими судиться малоросійський народ» 1743 

року. У цьому правовому акті апеляція визначалась як «правильне 

відкликання і перенесення з нижчого суду до вищого справи сторін, що 
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судяться, коли одна якась із них вважала себе скривдженою вироком, 

винесеним у її справі в цьому нижчому суді» [160, с. 218]. 

Однак протягом всієї радянської доби, починаючи з 1918 року, 

кримінальне процесуальне законодавство такої інстанції не знало. Апеляційне 

оскарження вважалась пережитком буржуазної епохи, якому були притаманні 

чимало недоліків, на що вказували як дореволюційні вчені-юристи 

(М.В. Духовський, М.М. Розін, В. Случевський та І.Я. Фойницький) [71, с. 

396-397; 245, с. 478-479; 271, с. 393-394], так і науковці ХХ століття 

(М.М. Гродзинський, І.Й. Мухін, М.С. Строгович та інші) [59, с. 12-13; 181, 

с. 13; 282, с. 452].  

Узагальнивши їх, можна побачити, що апеляційне провадження згідно 

із поширеною тоді думкою: 1) породжує недовіру до суду першої інстанції; 

2) уповільнює кримінальний процес; 3) збільшує витрати кримінального 

провадження; 4) послаблює почуття відповідальності у суддів першої 

інстанції; 5) створює відсутність гарантій того, що нове рішення буде більше 

відповідати завданням правосуддя, ніж попереднє; 6) незважаючи на те, що 

судді апеляційної інстанції мають більший досвід, вони можуть не мати 

кращої можливості оцінки фактичних даних; 7) кількість апеляційних судів 

набагато менша, а тому вони більш віддалені від населення та менш доступні, 

а це, в свою чергу, зменшує можливість безпосереднього сприйняття судом 

доказів по справі; 8) не всі рішення можуть бути предметом апеляційного 

розгляду; 9) апеляційний суд не має права виходити за межі скарги; 

10) породжує бюрократизм, тяганину, ускладнення всієї процедури перегляду 

судових рішень, що зменшує доступність до народних судів; 11) породжує 

недовіру до місцевих судів; 12) віддалена від населення; 13) не може 

гарантувати правильне вирішення справи [257, с. 68-69]. 

Натомість цілком достатніми та такими, що відповідають духу 

радянського правосуддя, вважались опротестування та оскарження вироків й 

інших судових рішень, провадження в порядку нагляду та відновлення справи 

за нововиявленими обставинами. 
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Лише 21 червня 2001 року в КПК українським законодавцем у главах 29 

і 30 було передбачено порядок апеляційної перевірки вироків, постанов та 

ухвал суду, постановлених місцевими судами. 

Таким чином, як відзначив В.Т. Маляренко, понад 80 останніх років 

Україна не знала апеляційного перегляду судових справ. У зв’язку з цим не 

вистачає відповідної національної літератури, немає практичного досвіду у 

суддів, прокурорів та адвокатів. Зрозуміло, що і законодавство поки що 

недосконале, написане з урахуванням загального світового досвіду, але без 

досвіду національного[162, с. 219]. 

Однак варто наголосити, що із запровадженням інституту апеляції до 

вітчизняного законодавства відбулося суттєве пожвавлення науки у 

дослідженні проблем апеляції. Цій тематиці присвячена низка дисертаційних 

робіт вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Н.Р. Бобечка [23], 

Д.О. Захарова [82], О.Ю. Костюченко [126], І.Ю. Мірошникова [176], 

О.В. Острогляда [199], О.В. Сапіна [214], І.К. Севастьяник [263], 

В.І. Сліпченка [269], В.І. Теремецького [289]. 

Звертаючись до терміна «апеляція», необхідно зазначити, що це слово 

походить від латинського appellatio – «прохання», «скарга» та означає 

оскарження ухвали, постанови нижчої інстанції (зазвичай судової) перед 

вищою; звернення до кого-, чого-небудь за підтримкою, порадою [270, с. 54].  

Костюченко О.Ю. у своїй дисертаційній роботі справедливо дійшла 

висновку, що термін «апеляція» в кримінальному провадженні України має 

декілька значень: 1) одна з форм оскарження судових рішень; 2) уніфікована 

форма звернення до апеляційного суду з метою перегляду рішення місцевого 

суду, який розглянув справу; 3) привід до початку апеляційного провадження; 

4) спосіб перевірки судових рішень [126, с. 40]. 

На перший погляд може здатися, що стадія апеляційного розгляду 

справи практично повністю повторює провадження в суді першої інстанції. 

Але це не так. Суд першої інстанції вирішує питання про винуватість особи та 

про караність вчиненого нею діяння, в той час як суд апеляційної інстанції 
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переглядає винесене рішення. Якщо суд першої інстанції лише забезпечує 

змагальність сторін при розгляді справи, то суд апеляційної інстанції ще й 

аналізує діяльність по забезпеченню законності і справедливості розгляду 

справи судом першої інстанції, у свою чергу касаційна інстанція перевіряє 

лише законність діяльності суду і правильність застосування ним норм 

чинного закону [98]. 

Конституційне закріплення апеляційного оскарження судових рішень 

як засади судочинства визнається однією з найважливіших гарантій захисту 

прав і законних інтересів учасників кримінального процесу і є невід’ємною 

складовою права на судовий захист. Стадія апеляційного провадження займає 

центральне місце в загальній системі контрольних стадій кримінального 

процесу, оскільки в її межах існує найбільше важелів та можливостей для 

виправлення помилок, допущених на попередніх стадіях. Важливу роль у 

досягненні цієї мети відіграє прокурор [31].  

Як показує статистика, кількість оскаржень судових рішень в 

апеляційному порядку за останні роки суттєво зросла та зараз є стабільно 

великою, а також спостерігається тенденція до зростання: якщо у 2011 році 

апеляційними судами було розглянуто 83571 справ та матеріалів, у 2012 – 

88479, то вже у 2013 році було розглянуто 173007 проваджень, у 2014 – 

150711, у 2015 – 171905, у 2016 – 179556, у 2017 – 220850 [284]. 

Предмет апеляційного оскарження визначається в науці досить 

однозначно. Ще на рубежі ХІХ  та ХХ століть М.В. Духовський [71, с. 411], 

М.М. Розін [245, с. 480], В. Случевський [271, с. 394] та І.Я. Фойницький 

[314, с. 531, 542, 552] вважали предметом такого оскарження визначені 

законом відповідні судові рішення [257, с. 80]. 

Дотримуються подібної думки з урахуванням вимог оновленого 

кримінального процесуального законодавства і сучасні науковці: предметом 

апеляційного оскарження можуть бути ухвалені судами першої інстанції 

вироки та постановлені ухвали, які не набрали законної сили, у тому числі 

ухвали, постановлені слідчим суддею під час досудового розслідування [2].  
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Вбачається із наведеного, що ті рішення, які передбачені КПК, і є 

предметом оскарження – як сто років тому назад і зараз. Трохи ширше це 

питання розглядає О.Ю. Костюченко, яка в своїй дисертаційній роботі говорить, 

що «предметом апеляційного оскарження повинні бути як питання факту, так і 

питання права» [101], зрештою, так як це бачиться і суддями ЄСПЛ, які чітко у 

своїх рішеннях виокремлюють як питання, що стосуються загальних вимог до 

рішень у кримінальних провадженнях, так і конкретних ухвал (постанов, вироків 

тощо), які є предметом розгляду цього Суду. 

Згідно з вимогами ст. 392 КПК які України в апеляційному порядку 

можуть бути оскаржені судові рішення, були ухвалені судами першої 

інстанції і не набрали законної сили, а також ухвали слідчого судді у 

передбачених Законом випадках. 

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 392 КПК в апеляційному порядку можуть 

бути оскаржені судові рішення, які були ухвалені судами першої інстанції і не 

набрали законної сили, а саме: 

1) вироки, крім випадків, передбачених статтею 394 КПК; 

2) ухвали про застосування чи відмову у застосуванні примусових 

заходів медичного або виховного характеру; 

3) інші ухвали у випадках, передбачених КПК  

Ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої 

інстанції до ухвалення судових рішень, передбачених частиною першою цієї 

статті, окремому оскарженню не підлягають, крім випадків, визначених КПК. 

Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до апеляційної скарги 

на судове рішення, передбачене частиною першою цієї статті [137]. 

У свою чергу, законодавець до випадків, передбачених ст. 394 КПК, 

відніс наступні:  

– вироки по кримінальних правопорушеннях, які не є злочинами, а 

віднесені до кримінальних проступків, за умови, що стосовно них мало місце 

спрощене провадження; 
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– рішення суду першої інстанції, при винесенні яких суд не досліджував 

докази щодо тих обставин, які ніким не оспорювались; 

– вироки суду першої інстанції на підставі угоди про примирення між 

потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим; 

– вироки суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та 

підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості [137]. 

Однак, вбачається, що пункт 1 статті 292 КПК сформульований 

недосконало, оскільки вказує на випадки, які не підлягають оскарженню в 

апеляційному поряду, а саме у формулюванні «крім випадків, передбачених 

статтею 394 КПК», що не відповідає дійсності. Насправді усі передбачені 

наведеною статтею рішення можуть бути оскаржені, однак з урахуванням 

чітко передбачених для цього підстав. Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 394 КПК 

«вирок суду першої інстанції, ухвалений за результатами спрощеного 

провадження в порядку, передбаченому статтями 381 та 382 КПК, не може 

бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за 

відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у 

судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим 

розслідуванням обставини» [137]. З інших підстав він оскаржений бути може. 

Частина 2 ст. 382 КПК не передбачає прийняття за результатами спрощеного 

провадження інших, окрім обвинувального вироку, судових рішень. 

Учинений обвинуваченим кримінальний проступок не може бути 

перекваліфікований, а сама кримінальна справа не підлягає закриттю, якщо 

суд попередньо прийняв рішення про застосування спрощеного провадження. 

Однак вирок суду, винесений за результатами спрощеного провадження, 

може бути оскаржений в апеляційному порядку. Як відмічає С.В. Томин, в 

апеляційних скаргах можуть міститися дані, які вказують на порушення 

кримінального процесуального закону, неправильне застосування 

кримінального закону або на несправедливість вироку, судові рішення, 

прийняті за результатами спрощеного провадження, можуть бути скасовані 

або змінені, якщо при цьому не зміняться фактичні обставини справи (у 
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зв’язку зі зміною кримінального закону, неправильною кваліфікацією 

злочинного діяння, спливом строків давності й ін.) [136, с. 717]. 

У частинах 3 і 4 статті 394 КПК прямо вказується, що вирок суду 

першої інстанції на підставі угод між потерпілим і підозрюваним 

(обвинуваченим ) та між прокурором та підозрюваним (обвинуваченим) про 

визнання винуватості може бути оскаржений, однак лише певними 

учасниками кримінального провадження та виключно з певних підстав. 

Наприклад, згідно з п. 3 ч. 3 ст. 394 КПК «вирок суду першої інстанції на 

підставі угоди між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим може бути 

оскаржений в апеляційному порядку прокурором виключно з підстав 

затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з 

частиною третьою статті 469 КПК угода не може бути укладена» [137]. 

Звідси випливає, що у пункті 1 частини 1 статті 392 КПК слово «крім», 

яким заперечується можливість апеляційного оскарження, слід змінити на 

словосполучення «з урахуванням», що цілком відповідатиме змісту та логіці 

цієї статті. У зв’язку з цим пункт 1 частини 1 статті 392 КПК України 

пропонується викласти у наступній редакції: «1. В апеляційному порядку 

можуть бути оскаржені судові рішення, які були ухвалені судами першої 

інстанції і не набрали законної сили, а саме: 1) вироки, з урахуванням 

випадків, передбачених статтею 394 КПК». 

Що стосується п. 3 ст. 392 стосовно рішень, постановлених під час 

судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судових рішень, 

слід сказати, що у даному випадку в чинному законодавстві існує два 

варіанти оскарження: вони або підлягають оскарженню в апеляційному 

порядку за загальними підставами, або заперечення на них включаються до 

апеляційної скарги на безпосередньо судове рішення. 

Як відмічає О.І. Коровайко, основним критерієм відмежування ухвал, 

які підлягають оскарженню в апеляційному порядку, і таких, заперечення на 

які включаються до апеляційної скарги на безпосередньо судове рішення, є 

пряма вказівка законодавця в нормах КПК на можливість їх самостійного 
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оскарження (статті 190, 284, 288, 307, 309, 320, 314 тощо). В разі відсутності в 

статті КПК відповідного посилання на таку можливість, ухвала не може бути 

предметом самостійного оскарження до суду апеляційної інстанції (ухвала 

про проникнення до житла чи іншого володіння особи (ст. 233), ухвала про 

обшук (ст. 234) ухвала про надання дозволу на затримання (ст. 190), 

заперечення щодо таких ухвал можуть бути включені до апеляційної скарги 

на саме судове рішення [136, с. 718]. 

Таким чином, залежно від предмета оскарження КПК передбачає два 

порядки подачі апеляційної скарги: 1) через суд, який ухвалив рішення (тобто 

через суд першої інстанції); 2) безпосередньо до суду апеляційної інстанції. 

Через суд, який ухвалив рішення, апеляційна скарга подається на всі судові 

рішення, ухвалені судом першої інстанції. Апеляційна скарга на ухвали 

слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції [139, 

с. 558]. 

Перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку, подається у ст. 309 КПК. Крім цього переліку, в 

апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді, 

постановлені у порядку ч. 2 ст. 117, ч. 7 ст. 583, ч. 9 ст. 584, ч. 6 ст. 591 КПК. 

Водночас сторона кримінального провадження має право висловити свою 

незгоду з ухвалою, можливість оскарження якої не передбачена в КПК, шляхом 

подання під час підготовчого провадження в суді заперечень проти неї. 

Ухвали слідчого судді, які можуть бути оскаржені в суді апеляційної 

інстанції, є двох видів: 

1) ухвали слідчого судді, постановлені за результатами розгляду скарги 

на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, про: 

– відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття 

кримінального провадження (ч. 3 ст. 307 КПК);  

– повернення скарги (ч. 6 ст. 304 КПК); 

– відмову у відкритті провадження за скаргою на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора (ч. 6 ст. 304 КПК); 
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2) ухвали слідчого судді, постановлені в порядку судового контролю за 

дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, 

про: 

– відмову у наданні дозволу на затримання (ч. 5 ст. 190 КПК); 

– застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або 

відмову в його застосуванні (ст. 183 КПК); 

– продовження строку тримання під вартою або відмову в його 

продовженні (ст. 199 КПК); 

– застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або 

відмову в його застосуванні (ст. 181 КПК); 

– продовження строку домашнього арешту або відмову в його 

продовженні (ст. 181 КПК); 

– поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей або відмову 

в такому поміщенні (ст. 499 КПК); 

– продовження строку тримання особи в приймальнику-розподільнику 

для дітей або відмову в його продовженні (ст. 499 КПК); 

– направлення особи до медичного закладу для проведення 

психіатричної експертизи або відмову у такому направленні (ст. 509 КПК); 

– арешт майна або відмову у ньому (ст. 173 КПК); 

– тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення 

речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення 

підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-

підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати 

свою діяльність (ст. 163 КПК);  

– відсторонення від посади або відмову у ньому (ст. 154 КПК); 

– відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування; 

– ухвала про поновлення чи відмову в поновленні процесуального 

строку (ч. 2 ст. 117 КПК); 

– застосування чи відмову у застосуванні тимчасового арешту (ч. 7 

ст. 583 КПК); 
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– застосування чи відмову в застосуванні екстрадиційного арешту (ч. 9 

ст. 584 КПК); 

– задоволення чи залишення без задоволення скарги на рішення про 

видачу (екстрадицію) особи (ч. 6 ст. 591 КПК) [137]. 

На нашу думку, законодавець у статтях 392 та 394 КПК навів перелік 

судових рішень чи рішень слідчого судді, які можуть бути оскаржені, 

загалом, не пояснивши чи не вказавши мети такого оскарження, що значно 

розширює тлумачення предмета апеляційного оскарження. Згідно ж із ч. 1 

ст. 370 КПК судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і 

мотивованим [137], звідси – і предметом оскарження можуть бути ті рішення, 

які, на думку чи переконання апелянтів, таким критерієм не відповідають.  

З іншого боку, формально вирок чи ухвала можуть відповідати цим 

критеріям, оскільки: 

– ухвалені компетентним судом згідно з нормами матеріального права з 

дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених КПК; 

– ухвалені судом на підставі об’єктивно з’ясованих обставин, які 

підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оцінені 

судом згідно правил щодо оцінки доказів; 

– у них наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.  

Однак такими вони є згідно із внутрішнім переконанням суду. На думку 

ж обвинуваченого, наприклад, винесений вирок по відношенню до нього є 

занадто суворим, на думку прокурора – занадто м’яким, на думку цивільного 

позивача чи цивільного відповідача – цивільний позов вирішений 

неправильно тощо. І тому рішення, яке ухвалене судом чи слідчим суддею, 

вони вважають несправедливим і таким, що підлягає оскарженню.  

У зв’язку з цим вбачається, що потрібно брати до уваги ще один 

критерій, за яким можна судити про можливість оскарження судового 

рішення – його справедливість, який, очевидно, є чи не найголовнішим. 

Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних 
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свобод «кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 

упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом» [76]. 

Як відзначає С. Шевчук, право на справедливий судовий розгляд є 

основоположною засадою всієї системи захисту прав та свобод людини… 

Сфера застосування статті 6 не обмежується лише судовими слуханнями. 

Судове провадження розглядається як кульмінація судового провадження 

[321, с. 231-237]. Більше того, як випливає з рішення Європейського суду з 

прав людини у справі Брумареску проти Румунії, «право на справедливий 

розгляд в суді, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, має тлумачитися у 

світлі Преамбули до Конвенції, яка проголошує, між іншим, верховенство 

права як частину спільної спадщини Договірних Сторін. Одним з основних 

аспектів верховенства права є принцип правової певності, який вимагає, крім 

іншого, щоб у випадках, коли суди винесли остаточне рішення з якогось 

питання, їхнє рішення не підлягало сумніву» [239]. У зв’язку з цим можна 

вести мову про те, що якщо існує сумнів на якомусь етапі кримінального 

провадження, особи, у яких він виник, повинні бути заслухані – слідчим у 

стадії досудового розслідування, судом – у стадії судового розгляду чи у 

стадіях апеляційного, касаційного перегляду судових рішень або в інших 

допустимих законом порядках.  

В літературі відмічається, що справедливість є здебільшого не 

правовою, а етичною та моральною категоріями, відтак, визначається не 

тільки нормами закону, а й думками та позиціями, сформульованими у 

суспільстві та державі на відповідному етапі їх розвитку [152, с. 39; 257, 

с. 88]. Строгович М.С. зауважив, що виокремленням справедливості як 

вимоги, яка пред’являється до вироку, підкреслюється правильне не тільки з 

правового, а й з морального боку ставлення до людини, доля якої вирішується 

вироком [282, с. 326]. 

Сапін О.В., характеризуючи вимоги до судових рішень, висловив 

думку, що «судові рішення повинні бути законними, обґрунтованими та 

вмотивованими. Вирок повинен бути справедливим» [257, с. 89]. На нашу 
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думку, з такою позицією можна погодитися лише частково, оскільки 

справедливим має бути не лише вирок, а й інші судові рішення. У цьому 

контексті, наприклад, К. Арушанян відстоює думку, що і ухвали на стадії 

виконання судових рішень також повинні відповідати  моральним принципам 

ставлення до засудженого і вчиненого ним діяння, мають виховне значення і 

тому повинні відповідати критерію справедливості, про яку йдеться і у низці 

статей КПК (статті 337, 410, 412, 414 КПК) [11, с. 74]. 

Бачиться правильним доповнити КПК України статтею, якою 

передбачити, що при розгляді справи за апеляційними скаргами суд перевіряє 

законність, обґрунтованість, вмотивованість та справедливість судового 

рішення. 

Тому пропонується доповнити КПК України статтею 392-1 під назвою 

«Предмет розгляду в суді апеляційної інстанції» та викласти її у такій 

редакції:  

«При розгляді провадження за апеляційною скаргою суд перевіряє 

законність, обґрунтованість, вмотивованість та справедливість судового 

рішення, а також надані додаткові письмові матеріали». 

Зрештою, таку позицію підтверджують і 86.6 % опитаних нами 

респондентів (див. Додаток Б). Доречно зауважити, що досить чітко у цьому 

напрямку визначається предмет апеляційного розгляду, а відповідно і 

предмет апеляційного оскарження, в законодавчих актах інших країн. Так, 

згідно зі ст. 424 КПК Республіки Казахстан, предметом апеляційного 

розгляду є «правильність фактичних обставин справи і застосування 

кримінального закону, дотримання норм кримінально-процесуального закону 

при здійсненні провадження у справі, справедливість, законність і 

обґрунтованість вироку чи постанови суду першої інстанції». У ст. 426 цього 

кодексу, якою визначено межі розгляду справи в апеляційній інстанції, 

вказується, що «суд, який розглядає справу в апеляційному порядку, 

перевіряє законність, обґрунтованість, справедливість вироку, постанови в тій 

частині і лише у відношенні тих засуджених, яких стосується скарга чи 
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протест» [305]. «Законність, обґрунтованість, вмотивованість та 

справедливість судового рішення» визнаються предметом апеляційного 

оскарження у ст. 445 КПК Республіки Туркменістан [272], «законність, 

обґрунтованість та справедливість» – у ст. 361 КПК Російської Федерації 

[117].  

«Правильність та законність» судового рішення, яке не вступило у 

законну силу, визнаються предметом оскарження законодавцем у ст. 378 КПК 

Республіки Білорусь [304], ст. 386 КПК Республіки Вірменія [303] та 

ст. 397.1. КПК Азербайджанської Республіки [302]. 

З урахуванням такого підходу можна вести мову про підстави 

апеляційного оскарження. Погоджуємося з думкою О.В. Сапіна з приводу 

того, що «підстави для оскарження (перегляду, скасування або зміни) 

судового рішення – це сукупність достовірних відомостей, які вказують на 

його незаконність, необґрунтованість, невмотивованість та несправедливість» 

[257, с. 91]. Подібно розглядаються такі підстави й іншими науковцями [199, 

с. 51; 205, с. 45]. У свою чергу наявність таких відомостей створює підстави 

для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції, 

передбачені ст. 409 КПК: 1) неповнота судового розгляду; 2) невідповідність 

висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам 

кримінального провадження; 3) істотне порушення вимог кримінального 

процесуального закону; 4) неправильне застосування закону України про 

кримінальну відповідальність. Підставою для скасування або зміни вироку 

суду першої інстанції може бути також невідповідність призначеного 

покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого 

[137]. 

Правом на апеляційне оскарження наділені учасники судового 

провадження, а також інші особи у випадках, передбачених КПК України. 

Обов’язок подати апеляційну скаргу покладено законом на прокурора, 

який здійснює повноваження від початку до завершення кримінального 

провадження. Якщо прокурор у кримінальному провадженні не може 
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здійснювати свої повноваження через задоволення заяви про його відвід, 

тяжку хворобу, звільнення з органу прокуратури або з іншої поважної 

причини, що унеможливлює його участь у кримінальному провадженні, 

повноваження прокурора покладаються на іншого прокурора керівником 

відповідного органу прокуратури [139, с. 121]. 

Говорячи про прокурора як суб’єкта апеляційного оскарження, 

необхідно наголосити, що подання апеляційної скарги у передбачених 

законом випадках для нього є обов’язком. Це випливає із завдань 

кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України щодо захисту 

особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони 

прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження [2]. 

Окрім того, у п. 8 наказу Генеральної прокуратури України від 28 березня 

2019 року № 51, від прокурора вимагається висловлювати мотивовану 

позицію щодо законності оскарженого судового рішення в межах вимог, 

викладених в апеляційних скаргах, а за наявності підстав для прийняття 

рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні скарги не надійшли, 

ініціюють прийняття судом відповідного рішення»[231].  

Такі ж вимоги покладаються наказом Генеральної прокуратури України 

№ 414 від 23 грудня 2015 року на керівника прокуратури Автономної 

Республіки Крим щодо кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово 

окупованій території, та на структурний підрозділ Генеральної прокуратури 

України, який відповідає за організацію діяльності органів прокуратури у зв’язку з 

тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя [213].  

Відповідно до ч. 4 ст. 36 КПК право на подання апеляційної чи 

касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

або виключними обставинами мають також незалежно від їх участі в 

судовому провадженні прокурори вищого рівня: Генеральний прокурор 

України, його перший заступник та заступники, керівник регіональної 

прокуратури, його перший заступник та заступники [137]. 
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Як роз’яснюється в ухвалі ВССУ від 03 вересня 2015 року у справі № 5-

1656км15, відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою 

прокурора, який не має права оскаржувати судові рішення у конкретному 

кримінальному провадженні, є істотним порушенням кримінального 

процесуального закону, при якому судове рішення, ухвалене за результатами 

такого апеляційного провадження, підлягає скасуванню [218, с. 34].  

Прокурор, який подав скаргу в апеляційну інстанцію, повинен бути 

готовий повторно брати участь в судовому засіданні, яке проводиться за тими 

ж правилами, що і в суді першої інстанції, з деякими передбаченими КПК 

особливостями. Можуть викликатися і бути допитаними ті ж свідки, повторно 

досліджуватися речові докази, протоколи слідчих дій і т.п. Як відзначає 

О.О. Тушев, прокуророві, в основному, на тому ж матеріалі необхідно буде 

відстояти свою правоту, яку він не зміг довести в суді першої інстанції, якщо 

брав участь в якості державного обвинувача, допускається надання 

додаткових матеріалів, а також нових доказів [298, с. 41]. Однак, відповідно 

до ч. 4 ст. 396 КПК, якщо в апеляційній скарзі зазначаються обставини, які не 

були досліджені в суді першої інстанції, або докази, які не подавалися суду 

першої інстанції, то в ній зазначаються причини цього [137]. Очевидно, що 

прокуророві слід пояснити у скарзі, з яких саме причин ним не було подано 

до суду першої інстанції ті матеріали та докази, які подаються в апеляційний 

суд, та довести їх вагомість. 

Прокурор, ініціюючи апеляційний перегляд, наприклад, 

виправдувального вироку, зобов’язаний вказати у своїй апеляційній скарзі 

перелік доказів, які необхідно дослідити в суді апеляційної інстанції, і перш 

за все докази, яким суд першої інстанції дав, на думку сторони 

обвинувачення, неправильну оцінку, або ті докази, на підставі яких 

постановлений виправдувальний вирок. Також прокурору, який бере участь в 

судовому засіданні суду апеляційної інстанції, важливо завчасно продумати 

обґрунтування подання в апеляції недосліджених або нових доказів, яке 
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повинно бути переконливо викладене в апеляції, а також тактику 

представлення цих доказів безпосередньо в судовому засіданні [202, с. 56-57]. 

Можна погодитись із О.В. Кудрявцевою з приводу того, що говорячи 

про дослідження доказів, які не були досліджені судом першої інстанції, 

«нових» доказів, законодавець мав на увазі як ті докази, що зібрані у стадії 

досудового розслідування та містяться у матеріалах справи, але не досліджені 

судом першої інстанції, так і ті відомості, які сторони на певному носії 

подають безпосередньо в апеляційну інстанцію і які доказами ще не визнані 

[142]. 

Донедавна чимало труднощів в суді апеляційної інстанції створювала 

зв’язаність прокурора, який брав участь в судовому засіданні, позицією 

прокурора, який затверджував обвинувальний акт чи підтримував 

обвинувачення в суді першої інстанції. Як відзначав В.Т. Маляренко, 

прокурор у судовому засіданні повинен керуватися вимогами закону і своїм 

внутрішнім переконанням. Дійшовши висновку, що дані судового слідства не 

підтверджують пред’явленого підсудному обвинувачення, він повинен 

відмовитись від обвинувачення, про що має винести постанову, в якій 

повинен викласти мотиви відмови. Прокурор зобов’язаний зробити це як при 

повній, так і при частковій відмові від обвинувачення. У зв’язку з цим є 

цілком природним те, що в апеляційну інстанцію та в усі інші він може 

звертатись лише в межах тієї позиції, яку займав в судовому засіданні, 

оскільки скасувати чи змінити свою постанову він не вправі. Але важко 

погодитися з тим, що прокурор, який затверджував обвинувальний висновок, 

повинен бути обмежений тією позицією, яку займав інший прокурор у 

судовому засіданні, адже перший із них при затвердженні обвинувального 

висновку теж діяв відповідно до власних внутрішніх переконань і, за логікою, 

має право відстоювати свою позицію [162, с. 226]. 

Така прогалина була усунута законодавцем прийняттям закону № 1697-

VII від 14 жовтня 2014 року, яким абзац другий ч. 4 ст. 36 було доповнено 

положенням про те, що Генеральний прокурор України, керівник 
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регіональної прокуратури, їх перші заступники та заступники мають право 

доповнити, змінити або відмовитися від апеляційної чи касаційної скарги, 

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами, внесених ними, керівниками, першими заступниками чи 

заступниками керівників або прокурорами прокуратур нижчого рівня. У 

судовому провадженні з перегляду судових рішень в апеляційному чи 

касаційному порядку, за нововиявленими або виключними обставинами 

можуть брати участь прокурори органу прокуратури вищого рівня [137]. 

Також відповідно до ст. 403 КПК особа, яка подала апеляційну скаргу, 

має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду, а також 

до початку апеляційного розгляду – змінити та/або доповнити її [214]. При 

цьому згідно з принципом «заборони повороту до гіршого» внесення до 

апеляційної скарги змін, які тягнуть за собою погіршення становища 

обвинуваченого, за межами строків на апеляційне оскарження не 

допускається.  

У випадку відмови від апеляційної скарги особи, яка її подала, суд 

апеляційної інстанції виносить ухвалу про закриття апеляційного 

провадження лише у випадку, якщо вирок або ухвала суду першої інстанції не 

були оскаржені іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які 

подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв’язку з відмовою 

від апеляційної скарги [93]. 

Однак у законодавчому порядку не визначено, чи потрібно прокурору 

мотивувати свою відмову від апеляції. Деякі апеляційні суди, як зауважує 

П.М. Каркач, вимагають, щоб відмова від апеляції була мотивованою, і такі 

вимоги відповідають інтересам прокуратури. Тільки за такого підходу до 

вирішення питання про подання апеляційної скарги може бути більш 

відповідальною і обґрунтованою позиція прокурора [101, с. 161]. 

Слід також зауважити, що у стадії провадження в суді апеляційної 

інстанції мова може йти лише про відмову від апеляційної скарги, а не про 

відмову від обвинувачення, що можливо у суді першої інстанції. Як відмічає 
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М.М. Неретін, після винесення судом вироку прокурор може лише 

оспорювати у вищестоящій судовій інстанції його законність та 

обґрунтованість, в тому числі за реабілітуючи ми особу підставами, але 

занята ним в таких випадках позиція не є для суду обов’язковою. Інше 

фактично означало б наділення прокурора правом скасовувати та змінювати 

прийняте судом рішення [186, с. 30]. Такої ж думки дотримується і 

О.М. Панокін, який стверджує, що відмова прокурора від обвинувачення в 

суді апеляційної інстанції заявлена бути не може. Пред’явлене обвинувачення 

вирішене судом першої інстанції у вироку, а суд апеляційної інстанції 

перевіряє лише його законність, обґрунтованість та справедливість [203, с. 

31]. 

Практика свідчить, що позитивних наслідків досягають тоді, коли 

прокурор виявляє принциповість та наполегливість у відстоюванні своєї 

позиції у кримінальному провадженні, у розгляді якого він брав участь, 

своєчасно і уважно знайомитися з протоколом судового засідання і рішенням 

по справі. У випадках незгоди з рішенням суду прокурор зобов’язаний подати 

апеляційну скаргу. При ознайомленні з протоколом судового засідання 

прокурор повинен звернути увагу на правильність вирішення питань, які 

виникають під час судового розгляду, а також додержання правил проведення 

судових дій: допитів, огляду речових доказів, призначення та проведення 

експертизи, огляду місця події та інших слідчих дій [101, с. 161]. 

Без апеляції прокурора на безпідставне виправдання особи, м’якість 

призначеного покарання, безпідставне закриття провадження чи за 

необхідності застосування закону про більш тяжкий злочин апеляційна 

інстанція не може переглянути незаконне судове рішення. У подібних 

випадках сторона захисту не зацікавлена у скасуванні рішення, а тому роль 

прокурора за таких умов виявляється особливо важливою. Судова практика 

свідчить про те, що потерпілі (їх законні представники) на практиці не 

оскаржують такі судові рішення. А є чимало проваджень, у яких немає 

потерпілих, як, наприклад, злочини проти основ національної безпеки, у сфері 
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господарської діяльності та ін. На незаконність, необґрунтованість, 

невмотивованість чи несправедливість судових рішень у таких справах, крім 

прокурора, рідко хто реагує [31, с. 203-205; 41, с. 17]. 

У свою чергу, підготовка неякісних документів реагування, подання 

безпідставних апеляційних скарг створює зайве навантаження на суди, не 

сприяє посиленню довіри суспільства до професійної діяльності прокуратури 

та підриває авторитет органів прокуратури загалом. У зв’язку з цим 

прокурорам необхідно відповідально ставитися до виконання зазначених 

обов’язків [2]. 

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 395 КПК апеляційна скарга на судові рішення, 

ухвалені судом першої інстанції, подається через суд, який ухвалив судове 

рішення. Однак такий порядок, як видається, не позбавлений недоліків. 

Суддя-доповідач, отримавши апеляційну скаргу, повинен перевірити її на 

відповідність вимогам, встановленим у ст. 396. Якщо ж ним буде 

встановлено, що апеляційна скарга таким вимогам не відповідає, то він 

постановляє ухвалу про залишення її без руху, в якій зазначаються недоліки 

скарги і встановлюється достатній строк для їх усунення, який, однак, не 

може перевищувати п’ятнадцяти днів з дня отримання ухвали особою, яка 

подала апеляційну скаргу. Якщо особа не усунула недоліки апеляційної 

скарги, то згідно з вимогами ст. 399 КПК скарга розгляду не підлягає та 

повертається апелянту. Ухвала про повергнення апеляційної скарги може 

бути оскаржена в касаційному порядку, а також апелянт може повторно 

звернутися з апеляційною скаргою в межах строку на апеляційне оскарження 

[137]. 

Як зазначає О. Тертишник, чи є це кращою формою реалізації 

передбаченого міжнародними правовими актами права людини на 

правосуддя, – питання радше риторичне [292, с. 16]. 

На його думку, в законі доцільно викласти такі більш демократичні 

правила: особа, яка оскаржує вирок чи інше судове рішення, яке торкається її 

інтересів, вправі вільно визначатись щодо того, в який із передбачених в 
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законі суд (місцевий, апеляційний чи касаційний) подати скаргу; ні одна 

судова інстанція України не вправі відмовити у прийнятті апеляційної чи 

касаційної скарги учасника процесу, який відстоює свої права, свободи чи 

законні інтереси; суд, до якого подана апеляційна чи касаційна скарга, має 

забезпечити її реєстрацію і розгляд в межах своєї компетенції по суті чи 

направлення її за підсудністю в передбаченому законом порядку та негайно 

повідомити заявника про прийняті рішення. Така модель буде більшою мірою 

забезпечувати людині доступ до правосуддя, відповідати принципам 

верховенства права і диспозитивності [291, с. 404]. На нашу думку, і така 

процедура видається доволі спірною. 

Частиною другою ст. 395 встановлені строки апеляційного оскарження. 

Вирахування строку подання апеляційної скарги здійснюється за загальними 

правилами (ст. 115 КПК). У деяких випадках обчислення строку апеляційного 

оскарження відбувається не з моменту проголошення вироку або оголошення 

ухвали, а з моменту вручення (отримання) судового рішення. Зокрема, це 

стосується особи, яка перебуває під вартою, або випадків, коли вирок був 

ухвалений в порядку спрощеного провадження, та коли ухвалу слідчого судді 

чи суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує. 

Особливих проблем з обчисленням цих строків у практиці судів не 

виникало, але вони мали місце під час вчинення дій місцевих судів після 

одержання апеляційної скарги (ст. 397 КПК) та на стадії її прийняття 

апеляційним судом (статті 398-399 КПК). Зрозуміло, що дотримання строків 

тримання під вартою і лише за рішенням слідчого судді або суду є 

надважливим на всіх стадіях кримінального провадження. Так, ухвалою 

Хмельницького міськрайсуду від 7 жовтня 2013 року обвинувальний акт 

стосовно гр. Я. було повернуто прокурору. На цю ухвалу прокурор подав 

апеляційну скаргу. З урахуванням строку оскарження і трьох днів після його 

закінчення суд першої інстанції мав би направити цю апеляцію разом із 

матеріалами провадження не пізніше 17 жовтня 2013 року, але вони надійшли 

до апеляційного суду лише 24 жовтня 2013 року. Суддя-доповідач відкрив 
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апеляційне провадження 25 жовтня, підготовку закінчив 7 листопада і 

призначив апеляційний розгляд на 13 листопада, тоді як строк тримання гр. Я. 

збігав 9 листопада. Очевидна недбалість судді-доповідача, який зобов’язаний 

був за будь-яких обставин призначити апеляційний розгляд не пізніше 5 

листопада, змусила прокурора того ж дня звернутися до слідчого судді з 

клопотанням у порядку статті 199 КПК про продовження строку тримання під 

вартою гр. Я., оскільки провадження за його апеляційною скаргою 

перебувало на розгляді апеляційного суду. З метою продовження строку на 

утримання під вартою гр. Я. прокурор звернувся з відповідним клопотанням 

до слідчого судді. Ухвалою слідчого судді клопотання прокурора задоволено. 

На думку В.П. Ковтуна, таке рішення є неправильним, оскільки 

учасники судового провадження не мали можливості ознайомитися з 

матеріалами, досудове розслідування у цій справі було завершене, а тому 

слідчий суддя вже не мав права на розгляд клопотання прокурора, на що 

звернула увагу адвокат обвинуваченого у своїй апеляції, але за таких 

непередбачених обставин колегія суддів своєю ухвалою від 12 листопада 

вимушена була ухвалу слідчого судді залишити без змін. У зв’язку із 

наведеним прикладом виникає питання: а як же має вчинити суддя-доповідач, 

коли на стадіях прийняття апеляційної скарги та підготовки до апеляційного 

розгляду, зокрема за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу суду про 

повернення йому обвинувального акта, спливають строки тримання 

обвинуваченого під вартою, а прокурор не заявив відповідного клопотання? У 

таких випадках суддя-доповідач має негайно призначити апеляційний 

розгляд, за наслідками якого суд постановляє ухвалу згідно з приписами 

статті 407 КПК, в резолютивній частині якої зобов’язаний зазначити своє 

рішення щодо запобіжного заходу (п. 3 ч. 1 ст. 419 КПК). Така позиція, 

безумовно, вимагає внесення відповідних змін до закону [110, с. 204]. 

Інколи виникають також питання, як обчислювати строк апеляційного 

оскарження, коли судове рішення ухвалювалося без участі особи, яка подала 

апеляційну скаргу, однак яка викликалася і не прибула на судовий розгляд, – 
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з дня оголошення судового рішення чи з дня отримання його копії? Так, 

Верховний Суд України у справі за заявою заступника Генерального 

прокурора України про перегляд ухвали колегії суддів судової палати у 

кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 11 березня 2015 року щодо ОСОБА 3 

відзначив, що суворе дотримання строків у кримінальному процесі 

неможливе без чіткого знання правил їх обчислення. При визначенні початку 

обчислення строку важливо точно знати момент, з якого починається його 

перебіг. Не викликає труднощів визначення його тоді, коли він прямо 

зазначений у законі. У тих випадках, коли початок перебігу строку не 

позначено, ним слід вважати момент учинення тієї процесуальної дії або 

настання події, що спричиняє виникнення відповідного процесуального 

обов’язку, для виконання якого і встановлюється цей строк. Зважаючи на 

вищенаведене, Суд дійшов висновку, що для особи, яка оспорює рішення 

слідчого судді, ухвалене за викликом цієї особи, але без її участі, початком 

(початковим моментом) перебігу строку для подання апеляційної скарги є 

момент проголошення такого рішення [214]. Вбачається, що таку позицію 

можна прямо передбачити у КПК, доповнивши ст. 395 відповідною нормою. 

Слід зауважити, що оптимальним врегулювання строків апеляційного 

оскарження вважають 75,4 % опитаних нами респондентів, 20.6 % із них 

бачать недостатнім (див. Додаток Б). 

Апеляційний розгляд здійснюється згідно з правилами судового 

розгляду в суді першої інстанції з урахуванням особливостей, передбачених 

главою 31 КПК, якою врегульовується провадження в суді апеляційної 

інстанції. 

Аналіз розгляду судами першої та апеляційної інстанцій кримінальних 

справ як щодо якості, так і щодо дотримання судами строків розгляду дає 

підстави вважати, що в цій царині однією з основних причин застосування 

строків судового розгляду є неявка учасників процесу, свідків. У зв’язку з 

цим є нагальна необхідність у роз’ясненні положень частини 3 статті 23 КПК, 



 172 

згідно з якими сторона обвинувачення зобов’язана забезпечити присутність 

під час судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права 

сторони захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом. 

Висловлюється думка, що потрібно нарешті визначитися, хто і в який 

спосіб забезпечує явку в суд учасників кримінального провадження з боку 

обвинувачення і наскільки стаття 23 кореспондується з положенням статті 

134 КПК (судовий виклик). Особливе значення це має для розгляду справ в 

апеляції з огляду на значні відстані від місця проживання осіб, а також на те, 

що допит таких осіб має проводитися саме за ініціативою сторін, у даному 

випадку – обвинувачення. На думку В.П. Ковтуна, суд повинен здійснювати 

виклик лише осіб, на допиті яких наполягає захист (якщо вони не внесені до 

списку обвинувального акта), забезпечення явки всіх осіб, які вказані в 

обвинувальному акті, потрібно покласти на обвинувачення з встановленням 

певних обмежувальних строків, після спливу яких допит цих осіб забороняти. 

Потребує термінового розв’язання проблема неявки обвинуваченого в судове 

засідання, особливо щодо злочинів невеликої тяжкості. Практика свідчить 

про те, що деякі обвинувачені в таких злочинах  зловживають своїм правом, 

під різними приводами ухиляються від явки до суду аж до спливу строків 

притягнення їх до відповідальності. Варто зауважити, що часто, особливо у 

випадку, якщо в апеляціях ставиться питання про погіршення становища 

обвинуваченого, останній, навіть за умови належного повідомлення, 

ухиляється від явки до суду. У зв’язку з цим вищевикладене має значення і 

для апеляційної інстанції, оскільки інститут приводу сьогодні є 

малоефективним. Останнім часом почастішали випадки відкладання справ 

через неявку прокурорів та захисників. Було б доцільним розробити спільну 

інструкцію про обов’язки прокурора, захисника та суду складати узгоджений 

план розгляду справи з правом суду накладати в разі порушення цього плану 

на прокурора і захисника грошові стягнення, передбачені главами 11 та 12 

КПК [110, с. 214-215]. 
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На нашу думку, така пропозиція видається доволі сумнівною, оскільки 

права та обов’язки прокурора і захисника чітко визначені законом, як і 

вказані наслідки їх неприбуття в судове засідання та встановлені кримінальні 

процесуальні санкції за допущені ними порушення. 

При підготовці апеляції прокурор повинен зважати на те, що 

апеляційний суд перевіряє правильність рішення суду першої інстанції тільки  

щодо оскарженої частини рішення, і навпаки, не повинен перевіряти ті 

висновки суду, які не були оскаржені. При внесенні апеляції на вирок суду 

першої інстанції прокурору необхідно приділяти особливу увагу виконанню 

вимог ст. 20 КПК щодо можливості скасування вироку і постановлення 

апеляційним судом свого вироку. Виконання вимог зазначеної норми сприяє 

економії часу і грошових ресурсів при розгляді кримінальних справ, адже в 

такому разі вони не направляються на новий судовий розгляд у повному 

обсязі.  

Зважаючи на те, що апеляційний суд не має права постановити свій 

вирок, якщо в апеляції прокурора, потерпілого чи його представника не 

ставилось питання про скасування вироку і постановлення нового вироку, то 

подання саме такої апеляції є досить важливим і відповідальним завданням 

прокурора. Прокурор також може ставити в апеляції питання про скасування 

ухвали місцевого суду про застосування примусових заходів виховного чи 

медичного характеру і постановлення апеляційним судом своєї ухвали.  

Як відзначає В.Ф. Гаєвий, важливо знати не лише підстави для подання 

апеляційної скарги, а й де їх можна виявити. Джерелами виявлення судових 

помилок є:  

– матеріали кримінального провадження (висновки експертиз, 

процесуальні рішення органів досудового слідства, рішення, прийняті в 

процесі судового розгляду, протоколи);  

– заяви, клопотання  учасників судового розгляду, в тому числі подані 

під час досудового слідства. Вони можуть містити інформацію про допущені 
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органами  досудового розслідування порушення вимог кримінального і 

процесуального закону;  

– журнал судового засідання, який відображає хід кримінального 

провадження;  

– носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано 

процесуальні дії;  

– судові рішення (вирок, ухвала), які можуть містити порушення 

матеріального та процесуального закону;  

– апеляційні скарги, що надійшли від інших учасників судового 

розгляду (можуть містити інформацію про допущені органами досудового 

розслідування, судом порушення вимог як кримінального, так і 

кримінального процесуального закону).  

Прокурор в апеляційній скарзі повинен посилатись тільки на ті докази, 

які підтверджують апеляційні вимоги, виділяти головне і уникати зайвої 

інформації. Не можна посилатися на ті докази (обставини), що не були 

предметом судового розгляду [41, с. 19-20]. 

Важливу роль в ході апеляційного розгляду мають висловлення 

прокурором доводів, викладених в апеляційній скарзі та запереченнях, а 

також в судових дебатах. Як і в суді першої інстанції, в апеляційному суді 

прокурор, як і інші учасники судового розгляду, виступають з судовими 

промовами. Однак, їх промови є вужчими від предмета судових промов в суді 

першої інстанції. Структура промови прокурора в суді апеляційної інстанції 

може виглядати таким чином: 1) вступ (вказати на те, що вирок є 

несправедливим і неправильним, незаконним і необґрунтованим); 2) аналіз 

підстав незаконності і необґрунтованості, можливо і по цих пунктах, вказаних 

в апеляції; 3) критика мотивів вироку та аргументів інших учасників 

апеляційного оскарження; 4) аналіз доказів на підтвердження правильності чи 

неправильності вироку; 5) висновок – прохальний пункт [80, с. 10]. 

Якщо ж ініціатором апеляційного провадження був не прокурор, то 

його участь у апеляційному розгляді зводиться до виголошення промови у 
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судових дебатах. У ній він може стверджувати, що всі обставини справи в 

суді першої інстанції з’ясовано вичерпно та повно, у справі зібрано достатньо 

доказів, які отримали правильну оцінку суду, внаслідок чого підстав для 

сумнівів у правосудності вироку чи ухвали немає.  

Ще один варіант поведінки прокурора – це висловлення власної думки 

по справі, яка може полягати у підтриманні апеляції когось із учасників 

процесу, якщо, наприклад, з якихось причин прокурор, який має на це право, 

не подав апеляції, хоча підстави для цього були. Це може бути не лише 

апеляція потерпілого, але й апеляція засудженого (виправданого) чи його 

захисника, якщо зважати на те, що завдання прокурора в апеляційній 

інстанції не вичерпуються продовженням кримінального переслідуванням, а 

й носять правоохоронний характер [313, с. 37-38]. 

Спеціальні завдання, які стоять перед судом апеляційної інстанції і 

організація розгляду справ допускають, а інколи і вимагають лаконічності 

судових промов [80, с. 10]. Лаконічність судової промови полягає в тому, щоб 

в ній не було нічого зайвого, а не в тому, щоб вона обов’язково була 

нетривалою. 

 

3.2. Реалізація прокурором повноважень в суді касаційної інстанції 

 

Згідно зі ст. 14 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

учасники судового процесу та інші особи у визначених законом випадках 

мають право на касаційне оскарження судового рішення [234]. 

За загальним правилом касаційний перегляд судового рішення є 

останньою можливістю скасувати чи змінити вирок суду. Провадження в суді 

касаційної інстанції є стадією кримінального процесу, в якій перевіряється 

правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм 

матеріального та процесуального права, тобто на відміну від судів першої та 

апеляційної інстанції касація не здійснює перевірку обставин справи 
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доказами, а розгляд справи здійснюється лише в межах перевірки 

правильності застосування норм матеріального і процесуального права. 

Статтею 424 КПК визначено коло судових рішень, які можуть бути 

оскаржені в судовому порядку, та рішень, які оскаржені бути не можуть. У 

свою чергу рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку, 

можна поділити на п’ять груп: 1) вироки суду першої інстанції (після їх 

перегляду в апеляційному порядку); 2) ухвали про застосування або відмову у 

застосуванні примусових заходів медичного чи виховного характеру (після їх 

перегляду в апеляційному порядку); 3) судові рішення суду апеляційної 

інстанції, постановлені щодо цих судових рішень суду першої інстанції; 

4) ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, 

якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню (крім 

випадків, передбачених КПК); 5) ухвали суду апеляційної інстанції, якщо 

вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню (крім 

випадків, передбачених КПК) [136, с. 758-759]. 

У контексті ч. 2 ст. 424 КПК України такими, що перешкоджають 

подальшому кримінальному провадженню є підсумкові та проміжні ухвали 

судів першої та апеляційної інстанцій, якими завершується кримінальна 

процесуальна діяльність у відповідній стадії кримінального судочинства. При 

цьому проміжні ухвали цих судів унеможливлюють доступ до контрольного 

провадження.  

До них належать ухвали про закриття кримінального провадження 

(пункти 4-8 ч. 1, ч. 2 ст. 284, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України); про закриття 

кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної 

відповідальності (ч. 5 ст. 288 КПК України); ухвала колегії суддів про 

відмову у поновленні строку на апеляційне оскарження (ч. 2 ст. 117, п. 4 ч. 3 

ст. 399 КПК України); ухвала судді-доповідача про повернення апеляційної 

скарги (ч. 6 ст. 399 КПК України); ухвала судді-доповідача про відмову 

відкритті апеляційного провадження (ч. 6 ст. 399 КПК України) та інші. 
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Звідси законодавець, як вказує Н.Р. Бобечко, допустив касаційне 

оскарження і таких рішень, якими кримінальне провадження по суті не 

вирішується, однак стоять на заваді його поступальному руху. Такий підхід 

відповідає положенню п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України, яке гарантує 

забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у визначених 

законом випадках [23, с. 153-154]. 

Частина 3 ст. 424 КПК встановлює особливості оскарження вироку суду 

першої інстанції на підставі угоди, а також рішення суду апеляційної 

інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги. Ці особливості 

стосуються кола апелянтів та підстав, із яких може бути подано скаргу, 

оскільки обмеження в оскарженні вироку є наслідком укладення угоди [136, 

с. 759]. Тут слід звернути увагу на те, що такий вирок, а також рішення суду 

апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги, можуть 

бути оскаржені прокурором в касаційному порядку виключно з підстав: 

призначення судом покарання менш суворого, ніж це узгоджено сторонами 

угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з ч. 4 ст. 469 

КПК угода не може бути укладена [137]. У свою чергу, як звернув увагу 

ВССУ, під терміном «угода», який у ст. 424 КПК вживається без уточнення її 

виду, слід розуміти як угоду про примирення, так і угоду про визнання 

винуватості [150]. 

Ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а 

також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду скарги на 

таку ухвалу, оскарженню в касаційному порядку не підлягають [137]. Такий 

порядок, що закріплений у ч. 4 ст. 424 КПК, бачиться цілком виправданим, 

хоч деякі науковці дотримуються протилежної думки [28, с. 4; 165, с. 262; 

221, с. 157]. 

У цьому контексті вважаємо вірною думку Н.Р. Бобечка, який 

відзначає, що можливість оскарження й перевірки ухвал слідчих суддів 

слушно обмежена. Такою межею є апеляційне провадження, яке здатне 

забезпечити оперативну перевірку ухвал слідчих суддів (п’ять днів на їх 
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оскарження та три дні на апеляційний розгляд). Подібних організаційних 

можливостей у касаційної інстанції в Україні і близько немає… Здійснення 

судового контролю за діяльністю слідчих суддів та її результатами не є і не 

може бути завданням касаційного провадження. У цьому немає потреби. 

Апеляційна перевірка ухвал слідчих суддів є значно ефективнішою, 

оперативнішою та дешевшою [23, с. 154-155]. 

Дотримується такої ж думки і В.В. Зубар, який відмічає, що зазначене 

цілком узгоджується з практикою Європейського Суду з прав людини, 

відповідно до якої право доступу до суду не є абсолютним. Як правило, особа 

не може наполягати на розгляді обвинувачень у суді, якщо компетентні 

органи влади закрили справу або припинили судове переслідування (Deweer 

v. Belgium). Протоколом № 7 до ЄСПЛ передбачено, що кожен, кого суд 

визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, має право на 

перегляд судом вищої інстанції факту визнання його вини або винесеного 

йому вироку. Здійснення цього права, включаючи підстави, на яких воно 

може бути здійснене, регулюється законом [90, с. 133; 237]. 

Виходячи з предмета касаційного оскарження, очевидно, що касаційна 

інстанція переглядає судові рішення місцевих судів лише після того, як 

зазначені рішення вже були предметом апеляційного перегляду. 

Однак, як відзначається в літературі, у правозастосовній практиці 

касаційної інстанції постало проблемне питання щодо визначення предмета 

оскарження. Наприклад, в апеляційній інстанції переглядався за апеляційною 

скаргою потерпілого вирок місцевого суду у частині правильності 

застосування закону України про кримінальну відповідальність. Апеляційною 

інстанцією вирок було залишено без змін. У подальшому на зазначені судові 

рішення було подано касаційну скаргу, але вже прокурором, з огляду на 

м’якість покарання, призначеного засудженому. Постає питання: чи має 

право касаційна інстанція відкривати касаційне провадження у такому 

випадку? У наведеному прикладі питання призначення покарання взагалі не 

було предметом перевірки суду апеляційної інстанції, а тому і не може бути 
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предметом перевірки судом касаційної інстанції. У касаційній інстанції може 

лише переглядатися правильність застосування кримінального закону. Проте 

єдності судової практики з подібних питань немає. Наразі судова практика 

йде шляхом перевірки у касаційному порядку судових рішень місцевих і 

апеляційних судів незалежно від меж перевірки цих рішень судом 

апеляційної інстанції [90, с. 132]. Зазначене свідчить про необхідність 

внесення відповідних змін до статті 424 КПК України щодо меж перевірки 

судових рішень судом касаційної інстанції з правильного застосування 

матеріального закону і призначення покарання. 

Як було зазначено, суд касаційної інстанції обмежений у 

безпосередньому дослідженні доказів. Згідно з ч.1 ст. 23 КПК України суд 

досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального 

провадження суд отримує усно.  

Однак наведене положення лише частково поширюється на діяльність 

суду касаційної інстанції, адже йому доводиться знайомитися з доказами 

тільки з матеріалів кримінального провадження. У касаційного суду немає 

можливості навіть за участі учасників судового провадження отримати 

додаткові дані шляхом проведення глибшого дослідження вже наявних 

доказів. Замість живих вражень, які одержують судді судів нижчого рівня від 

сприйняття доказів з першоджерел, касаційна інстанція вимушена 

обмежитись ознайомленням з протоколами, документами, журналом судового 

засідання, матеріалами фотозйомки, звуко- та відеозаписів. У зв’язку з цим, 

вона не здатна самостійно усунути прогалини у доказовому матеріалі та 

оперує тільки тими фактами, що були встановлені судом першої або 

апеляційної інстанції. Не маючи тих переваг, які дає безпосереднє 

дослідження доказів, суд касаційної інстанції у разі виникнення необхідності 

уточнити окремі обставини, які підлягають доказуванню, доповнити предмет 

доказування, дослідити той чи інший доказ, повинен скасувати судове 

рішення та призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції.  
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Водночас низку доказів касаційна інстанція досліджує безпосередньо. 

До них належать первинні речові докази, оригінали деяких документів (для 

прикладу, актів ревізій та перевірок) та висновки експертів [23, с. 236-237].  

Однак, як зауважив Ф.Н. Фаткуллін, касаційний суд оцінює їх з точки 

зору правильності висновків, що містяться у вироку, а не з точки зору 

формулювання нового рішення по суті. Суди вищих інстанцій не вправі: 

а) встановлювати і вважати доведеними факти, не вказані у вироку, або 

відхилені ним; б) вказувати на переваги одних доказів та їх джерел перед 

іншими; в) вирішувати питання про доведеність чи недоведеність 

обвинувачення, якщо справа передається на новий розгляд [312, с. 143]. 

Можна погодитись із Н.Р. Бобечком з приводу того, що хоча вивчення 

доводів, викладених у касаційних скаргах, доповненнях та змін до них, 

заслуховування пояснень учасників судового провадження під час 

касаційного розгляду не можна віднести до безпосереднього дослідження 

доказів, однак висновки інших суб’єктів оцінки доказів порівнюються з 

висновками, зробленими судом нижчого рівня, відображеними в 

оскарженому судовому рішенні. Оцінка сукупності таких відомостей дає 

можливість суду касаційної інстанції оцінити докази не менш повно, всебічно 

та неупереджено, ніж суду першої та апеляційної інстанції, обґрунтувати 

висновки щодо правосудності прийнятого судом нижчого рівня рішення та 

відповідності таких висновків матеріалам кримінального провадження [23, с. 

237].  

Дотримується такої думки і В.Б. Алєксєєв, який стверджує, що суд 

вищого рівня здатний оцінити результати розгляду справи в судах першої та 

апеляційної інстанцій, порівняти зроблені висновки з їх обґрунтуванням, 

перевірити логічні основи побудови версій, дослідивши як ті з них, що 

знайшли підтвердження і відображені у вироку, так і ті, які судом нижчої 

інстанції відкинуті [3, с. 20-21]. 
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Згідно зі статистикою, у 2013 році ВССУ по суті розглянуто 5,4 тис. 

кримінальних справ і матеріалів кримінальних проваджень; у 2014 році – 4,3 

тис.; у 2015 та 2016 роках – по 2,7 тис. [284].  

Так, лише у 2016 році ВССУ у порядку КПК переглянуто вироки судів 

першої інстанції щодо 1,1 тис. осіб, з них залишено без змін вироки щодо 625 

осіб, скасовано – стосовно 426 осіб, або 38 % переглянутих вироків, з них з 

призначенням нового розгляду в суді першої інстанції – стосовно 108 осіб, 

або 25,5 %; з призначенням нового розгляду в суді апеляційної інстанції – 

щодо 315 осіб, або 74,5 %; стосовно 3 осіб вироки скасовано із закриттям 

кримінального провадження та щодо 71 особи вироки змінено. Основною 

підставою скасування вироків суду першої інстанції відповідно до КПК було 

істотне порушення вимог кримінального процесуального закону (скасовано 

вироки щодо 354 осіб, або 83,7 % скасованих вироків з призначенням нового 

розгляду). Із підстави неправильного застосування закону України про 

кримінальну відповідальність скасовано вироки суду першої інстанції 

стосовно 51 особи, або 12,1 %; з підстави невідповідності призначеного 

покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого 

скасовано вироки місцевих загальних судів щодо 18 осіб, або 4,3 %.  

Протягом 2016 року в порядку КПК переглянуто вироки судів 

апеляційної інстанції стосовно 495 осіб, із них щодо 317 осіб вироки 

залишено без змін, стосовно 132 осіб, або 26,7 %, скасовано (щодо 10 осіб з 

призначенням нового розгляду в суді першої інстанції та стосовно 122 осіб,  

або 92,4 %, – у суді апеляційної інстанції), щодо 46 осіб вироки змінено. 

Підставами скасування вироків судів апеляційної інстанції відповідно 

до КПК були істотне порушення вимог кримінального процесуального закону 

(скасовано вироки щодо 109 осіб, або 82,6 % скасованих вироків з 

призначенням нового розгляду); неправильне застосування закону України 

про кримінальну відповідальність (скасовано вироки стосовно 16 осіб, або 

12,1 %); невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального 
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правопорушення та особі засудженого (скасовано вироки стосовно 7 осіб, або 

5,3 %) [284].  

У першому півріччі 2017 року ВССУ розглянуто з урахуванням 

повернених майже 6,3 тис. справ і матеріалів у кримінальних справах 

(провадженнях), або 73 % тих, що перебували на розгляді. Нерозглянутими 

залишились 2,3 тис. справ і матеріалів. 

Протягом 1-го півріччя 2017 року ВССУ скасував і змінив судові 

рішення у кримінальних справах (провадженнях) щодо 545 осіб, з них 

скасовано і змінено вироки стосовно 233 осіб, або 36,2 % осіб, стосовно яких 

переглянуто вироки (скасовано вироки стосовно 186 осіб, або 28,9 % (I 

півріччя 2016 року – 412 осіб, або 35,2 %)) [215]. 

Аналізуючи норми КПК, можна виділити конструкцію прав прокурора 

у судовому провадженні з перегляду судових рішень, зокрема: 1) перегляд у 

встановлений законом термін судових рішень (пункт 6 ч. 1 ст. 393, пункт 3 

ч. 3 ст. 394, пункт 2 ч. 4 ст. 394, пункт 3 ч. 3 ст. 424, пункт 6 ч. 1 ст. 425, 

ст. 460 КПК України); 2) заявлення клопотання про відновлення строків 

апеляційного та касаційного оскарження в разі їх пропуску з поважних 

причин (ст. 117 КПК України); 3) ознайомлення з усіма апеляційними і 

касаційними скаргами на судові рішення, які надійшли у справі, і подача 

заперечень на них (статті 401, 402, 430, 431 КПК); 4) подання касаційної 

скарги (п.6 ч. 1 ст. 425 КПК); 5) участь у судовому засіданні при перегляді 

судових рішень та висловлення думки щодо питань, винесених на розгляд 

(статті 405, 434, 466 КПК); 6) відмова від апеляційної (касаційної) скарги, 

зміна і доповнення апеляційної (касаційної) скарги під час апеляційного 

провадження (статті 403, 432 КПК). Наведені права визначають зміст 

діяльності прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових 

рішень [137; 258, с. 68]. 

Одним із основних прав прокурора на стадії касаційного оскарження 

судових рішень є право подання касаційної скарги, особливістю чого є те, що 

вони можуть оскаржувати в касаційному порядку судові рішення незалежно 
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від підстав, обумовлених для інших осіб, які мають право на касаційне 

оскарження, а в разі постановлення судових рішень на підставі угоди – лише з 

підстав призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене 

сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, у якому така 

угода не може бути укладена [75, с. 45-48; 59]. 

Водночас, досі немає також єдності у розумінні права на подання 

касаційної скарги прокурором, який не здійснював процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, але брав участь у розгляді 

провадження судом апеляційної інстанції за апеляційною скаргою прокурора, 

який таке процесуальне керівництво здійснював [90, с. 133]. 

Визначаючи межі повноважень прокурора в стадії касаційного 

провадження, А.М. Євмін підкреслив, що повноваження в цій стадії процесу 

не можна зводити лише до подання прокурором касаційної скарги. Прокурор 

зобов’язаний протягом касаційного строку перевірити всі розглянуті судами 

матеріали кримінальних проваджень і опротестувати вироки та інші судові 

рішення, які не відповідають або суперечать закону. Тому слід говорити про 

нагляд за законністю актів суду по кожному судовому рішенню, винесеному 

судом першої або апеляційної інстанції. Прокурор не може залишити без 

касаційного оскарження жодного незаконного або необґрунтованого вироку. 

Тільки такий нагляд прокурора буде конкретним, цілеспрямованим і досягне 

своєї мети [75, с. 45-48]. 

Однак у цьому контексті, як вбачається, про «нагляд прокурора» за 

законністю судових рішень говорити некоректно і невірно, оскільки прокурор 

не здійснює нагляд за судовою діяльністю, навпаки, взаємовідносини із 

судами він повинен будувати в межах визначених повноважень згідно з 

чинним законодавством, пріоритету поваги до незалежності суду при 

здійсненні правосуддя [240]. Тому, як вбачається, термін «нагляд» у такому 

випадку вживається у загальному значенні, як забезпечення перевірки 

законності рішень державних органів, у тому числі і судових. 
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У наказі Генеральної прокуратури № 51 від 28 березня 2019 року 

закріплено положення про те, що з метою забезпечення ефективного нагляду 

за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, в тому 

числі у формі процесуального керівництва ним, підтримання державного 

обвинувачення, оскарження судових рішень і здійснення інших передбачених 

законом повноважень з цих питань, прокурори органу прокуратури вищого 

рівня, які беруть участь у судовому провадженні в судах апеляційної та 

касаційної інстанцій, готуючись до судових процесів, вивчають матеріали 

кримінального провадження, досліджені в суді, за результатами складають 

мотивовані висновки із зазначенням своєї позиції щодо законності 

оскарженого судового рішення та підстав для його перегляду [231].  

Як можна побачити, в наказі йде мова про «вивчення судових рішень 

щодо їх законності» і надалі – про «забезпечення своєчасного їх оскарження», 

що є обов’язком прокурора як представника органу державної влади. Саме 

тому у КПК прокурор не обмежений підставами подання касаційної скарги на 

відміну від засудженого, виправданого, їх законних представників, 

захисників чи інших учасників кримінального провадження, які володіють 

правом на касаційне оскарження. 

Савицький В.М. також наголошував на тому, що жодного 

прокурорського нагляду в суді бути не може. Якщо прокурор своїми діями 

утискає суд, тим самим він принижує не тільки суд, а й саму прокурорську 

владу. Тому концепція, що прокурор виступає в суді як орган, який здійснює 

нагляд за законністю в діяльності суду, абсолютно неприйнятна. Суд не може 

бути піднаглядний прокуратурі. Прокуратура, безсумнівно, повинна 

залишатись органом кримінального переслідування, тобто виявляти 

злочинців, відкривати кримінальні провадження, наглядати за 

розслідуванням, підтримувати державне обвинувачення, здійснювати нагляд 

за законністю виконання вироків [251, с. 31-33]. 
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Каркач П.М. подання касаційної скарги до суду розглядає як акт 

прокурорського реагування на кожне незаконне або необґрунтоване рішення 

суду [104, с. 163].  

Куц В. визначив прокуратуру як орган державної влади, що доповнює 

судові функції, допомагає суду в забезпеченні законності та справедливості, 

захищає у суді державні інтереси та інтереси окремих громадян у визначених 

законом випадках [145, с. 27-31]. Прилуцький П. також підкреслює, що 

прокурор у сучасному судовому процесі як державний обвинувач має стати 

надійним помічником судді, захисником законних інтересів учасників справи 

[222, с. 38]. Підтримуючи таку позицію, О. Сапін наголосив, що одночасне та 

синхронне врахування інтересів держави, суспільства й учасників 

кримінального процесу при здійсненні їхнього захисту під час виконання 

прокурором конституційної функції державного обвинувачення і є основою 

його діяльності у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень та 

зумовлює покладання на нього обов’язку ініціювання перегляду всіх 

неправосудних судових рішень як для реалізації завдань кримінального 

провадження, так і для поновлення порушених прав будьяких осіб, 

залучених до кримінального провадження [258, с. 69]. 

Зазначимо, що реагування на незаконні рішення, якість поданих 

касаційних скарг є основними критеріями оцінювання ефективності 

здійснення прокурором своїх повноважень у кримінальному провадженні 

[231]. У свою чергу, прокурорам вищого рівня належить забезпечити нагляд 

за такою діяльністю. До форм такого забезпечення відповідно до наказу 

Генеральної прокуроратури  № 51 від 28 березня 2019 року, без урахування 

сучасних змін до КПК, які ще не знайшли свого відображення у цьому наказі, 

можна віднести такі: 

1) забезпечувати належне і своєчасне вивчення матеріалів кримінальних 

проваджень та участь прокурорів у їх розгляді судами відповідних інстанцій; 

2) складати вмотивовані висновки щодо якості здійснення прокурором 

повноважень у кримінальному провадженні, надсилати до Головного 
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управління організації участі прокурорів у кримінальному провадженні копії 

касаційних скарг; 

3) надсилати упродовж доби до визначених вище підрозділів 

Генеральної прокуратури України, які забезпечують участь у відповідних 

провадженнях з перегляду судових рішень, копії ухвали суду касаційної 

інстанції про відкриття касаційного провадження або про відмову у відкритті 

касаційного провадження, ухвали Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ про допуск справи до провадження 

або відмову в такому допуску, надіслану прокурору, який подав касаційну 

скаргу; 

4) доповідати про результати вивчення матеріалів справ і думку щодо 

законності оскаржуваних рішень заступнику прокурора обласного рівня або 

заступникові Генерального прокурора України, відповідно до розподілу 

обов’язків, і складати письмові висновки з цих питань [231].  

Враховуючи вищевикладене, в літературі виділяються дві форми участі 

прокурора на стадії перегляду судових рішень у касаційному порядку: 

1) безпосередня участь прокурора на стадії касаційного провадження 

(право подання касаційної скарги, доповнення, зміни або відмови від 

касаційної скарги, подання заперечення на касаційні скарги інших учасників 

провадження протягом установленого КПК України строку, відмови від 

касаційної скарги); 

2) здійснення нагляду за дотриманням законності прокурорами нижчого 

рівня під час касаційного провадження (складання вмотивованих висновків 

щодо якості здійснення прокурором своїх повноважень, забезпечення 

належного та своєчасного вивчення матеріалів кримінальних проваджень 

тощо). За допомогою цих повноважень з боку прокуратури здійснюється 

нагляд за законністю, справедливістю й об’єктивністю здійснення 

кримінального провадження [75, с. 45-48]. 

Статтями 403, 432 КПК передбачена можливість відмови від 

апеляційної чи касаційної скарги, а також її зміни та доповнення. 
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Однак, як вбачається, проведення законодавцем аналогії щодо відмови 

від апеляційної скарги та відмови від касаційної скарги, зокрема прокурора, 

не є виправданою, зокрема, хоча б тому, що подання апеляційної скарги 

зупиняє виконання вироку (ухвали) суду, а в другому випадку судове рішення 

вже набуло чинності та виконується. Відмова прокурора від апеляційної 

скарги на виправдувальний вирок фактично означає відмову від публічного 

обвинувачення або заперечення викладених у вироку аргументів стосовно 

законності та обґрунтованості тієї частини обвинувачення, яка не була 

врахована судом при винесенні вироку і є предметом оскарження. 

В суді ж касаційної інстанції порядок відмови прокурора від поданої 

скарги кримінальним процесуальним законом не врегульований. Як відмічає 

П.П. Рукавишников, вирок суду в даному випадку вже набув законної сили, 

що означає остаточне визнання державою особи винуватою у скоєнні 

конкретного злочину і виключає наявність у даному кримінальному 

провадженні обвинувачення як у матеріальному, так і процесуальному 

смислах. Таким чином, можна дійти висновку, що відмова від апеляційної 

скарги та відмова від касаційної скарги вступають у деяку суперечність із 

самим призначенням проваджень з перегляду судових рішень, метою яких є 

не вирішення питання про винуватість чи невинуватість підсудного (що і 

передбачає наявність у сторони обвинувачення в суді першої інстанції права 

відмовитися від твердження про його часткову чи повну винуватість), а 

встановлення законності, обґрунтованості та справедливості уже прийнятого 

по суті рішення, в якому судом констатована винуватість підсудного у 

вчиненні конкретного злочину [250, с. 117]. 

Таким чином, на нашу думку, норми статей 403 та 432 КПК потребують 

відповідного вдосконалення. Зокрема, з огляду на наведене, можливість 

відмови від касаційної скарги слід передбачити окремою нормою КПК 

(ст. 432). 

Такої ж думки дотримуються і 83.9 % опитаних нами респондентів 

(див. Додаток Б). Однак варто погодитись також із тим, що повна відмова 
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обвинувача від обвинувачення є вкрай рідкісним явищем у судовій практиці і 

пов’язано зазвичай із недоведеністю обвинувачення однієї особи у вчиненні 

одного злочину. Нерідко в таких випадках в ході судового розгляду 

встановлюється непричетність підсудного до вчинення злочину, що означає 

вчинення його іншою особою, в той час як підсудний вчинив інший злочин, у 

якому його не обвинувачували, або не скоював злочинів взагалі. 

Для забезпечення права на касаційне оскарження та права на захист, 

гарантованих ст. 59 Конституції України та п. «b» ч. 3 ст. 6 Конвенції Ради 

Європи про захист прав людини і основних свобод від 04.11. 1950 р., особам, 

які мають право подати касаційну скаргу, відповідно до ч. 2 ст. 425 КПК 

надається можливість ознайомитися в суді з матеріалами кримінального 

провадження для вирішення питання про подання касаційної скарги.  

Реалізація таких прав особи покладена на суд першої інстанції. При 

цьому під матеріалами кримінального провадження слід розуміти матеріали, 

які були предметом розгляду суду першої та апеляційної інстанції, а також 

постановлені ними судові рішення, в тому числі журнали судового засідання, 

технічні носії інформації, на яких зафіксовано судове провадження в суді 

першої та апеляційної інстанцій [136, с. 763]. 

Згідно із п. 13.1. наказу Державної судової адміністрації № 173 від 

10.12.2013 року [227] справи (матеріали кримінального провадження) 

видаються для ознайомлення апаратом суду за резолюцією голови суду, судді 

(судді-доповідача), секретаря відповідної судової палати на підставі 

письмової вимоги (заяви). Ознайомлення з матеріалами справи 

(кримінального провадження) проводиться виключно у приміщенні суду та у 

присутності працівника апарату суду. 

 

3.3. Реалізація прокурором повноважень у провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами 
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Місце Верховного Суду України (далі – ВСУ) у судовій системі 

України, його повноваження та статус у кримінальному судочинстві за роки 

незалежності нашої держави вже зазнали чимало змін, що пов’язано з 

необхідністю кардинальної перебудови органів державної влади та, 

насамперед, судової, чого вимагають реалії сьогодення та необхідність 

побудови справедливої, незалежної, правової держави за зразками провідних 

демократичних країн Європи та світу, де панує закон та верховенство права. 

Як відзначив голова ВСУ Я.М. Романюк, «вступаючи близько 20 років 

тому до Ради Європи, Україна взяла на себе зобов’язання здійснювати 

реформування свого національного законодавства загалом і реформування 

судової системи зокрема шляхом приведення у відповідність до європейських 

стандартів. До реформування українській судовій системі не звикати. Відколи 

Україна існує як незалежна держава, відтоді судова система постійно 

піддається реформам різної глибини» [248, с. 7]. 

Сучасне законодавче закріплення ВСУ отримав, насамперед, у 

Конституції та новому Законі України «Про судоустрій і статус суддів», 

прийнятому 2 червня 2016 року, де у ст. 36 названий найвищим судом у 

системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової 

практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом [234]. У 

ст. 37 цього закону закріплено його принципово нові склад та структуру, 

включаючи Касаційний кримінальний суд як суд касаційної інстанції, коли 

ВСУ організується у новому складі відповідно до Перехідних положень. 

Згідно із ч. 2 ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

Верховний Суд: 1) здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у 

випадках, визначених процесуальним законом, – як суд першої або 

апеляційної інстанції, в порядку, встановленому процесуальним законом; 

2) здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; 

3) надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються 

судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших 

питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою; 4) надає 
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висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких обвинувачується 

Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за 

зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність 

виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я; 

5) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності 

законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення 

Конституції України; 6) забезпечує однакове застосування норм права судами 

різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом; 

7) забезпечує апеляційні та місцеві суди методичною інформацією з питань 

правозастосування; 8) здійснює інші повноваження, визначені законом [234]. 

За даними ВСУ, лише у 2016 році в результаті перегляду 41 ухвали 

ВССУ у кримінальних справах ВСУ скасував 9 ухвал (8 повністю та 1 

частково), що становить 2,1 % заяв про перегляд судових рішень ВССУ у 

кримінальних справах, які подано до Верховного Суду України; з них 4 

скасовано з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції 

однієї і тієї самої норми права, передбаченої законом України про 

кримінальну відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило 

ухвалення різних за змістом судових рішень (крім питань неоднакового 

застосування санкцій кримінально-правових норм, звільнення від 

кримінальної відповідальності чи покарання), 4 – у зв’язку з неоднаковим 

застосуванням судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, 

передбаченої КПК, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень, 

та 1 – у зв’язку з невідповідністю судового рішення суду касаційної інстанції 

висновку щодо застосування норм права, викладеному в постанові 

Верховного Суду України [6].  

3 жовтня 2017 року до КПК України Законом № 2147-VIII від 03 

жовтня 2017 року були внесені численні зміни та доповнення, у зв’язку з чим 

він дістав абсолютно нового забарвлення та змісту численних норм. Зокрема, 

було виключено главу 33 під назвою «Провадження у Верховному Суді 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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України» та у главі 34 передбачено провадження за нововиявленми або 

виключними обставинами. 

Кримінальне провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами повинно здійснюватися відповідно до таких принципів, як res 

judicata (остаточність рішення суду, яке набрало законної сили), non bis in 

idem (заборона притягувати особу до юридичної відповідальності двічі за 

одне й те саме правопорушення), з урахуванням практики Європейського 

суду з прав людини та рішень Конституційного Суду України та Верховного 

Суду [68]. 

Особливості перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами 

були предметом розгляду дисертаційних досліджень вітчизняних вчених, 

зокрема В.М. Беднарської [21], Н.Р. Бобечка [25], О.В. Сапіна [257], 

О.Ю. Татарова [288], однак вони були підготовлені до прийняття чинного 

КПК України, коли були закріплені інші підстави, строки, процесуальний 

порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами та, 

зокрема, особливості участі прокурора у такому провадженні.  

Слід констатувати, що чимало слушних пропозицій названих вчених 

знайшли своє відображення у чинному КПК. Насамперед, законодавець 

відступив від застарілої моделі перегляду судових рішень за нововиявленими 

обставинами, коли прокурор у всіх випадках, коли йому стануть відомі нові 

обставини в справі, був зобов’язаний особисто або через органи дізнання чи 

слідчих провести необхідне розслідування цих обставин. У свою чергу, про 

призначення розслідування нововиявлених обставин виносилася постанова і 

розслідування проводилося за правилами, встановленими КПК для 

проведення досудового слідства [115; 140]. 

Слід зауважити, що частково такий порядок з певними особливостями 

закріплено у чинних КПК Туркменістану [273], Республіки Казахстан [305]. 

Що стосується вітчизняних науковців та практиків, то більшість із них 

одностайно висловлювалися за запровадження перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами виключно через судові інстанції [257, с. 160]. 



 192 

У чинному КПК України не міститься поняття нововиявлених обставин, 

існує доктринальне визначення цього поняття. На думку більшості вчених, 

нововиявлені обставини – це встановлені розслідуванням або вироком суду, 

що набрав законної сили, і викладені у заяві учасників судового провадження 

юридичні факти, які знаходяться в органічному зв’язку з елементами 

предмета доказування у кримінальній справі і спростовують їх через 

попередню невідомість та істотність висновків, що містяться у вироку, ухвалі, 

як такі, що не відповідають об’єктивній дійсності [2]. 

Однак, як видається, таке тлумачення було вірним до внесення останніх 

змін та доповнень до КПК, так як під визначення цього поняття підпадають і 

виключні обставини. 

Насамперед, слід вказати, що згідно статті 459 чинного КПК України 

нововиявленими обставинами визнаються: 

1) штучне створення або підроблення доказів, неправильність 

перекладу висновку і пояснень експерта, завідомо неправдиві показання 

свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується 

вирок; 

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення 

вироку чи постановлення ухвали, що належить переглянути; 

4) інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при 

ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими 

обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить 

переглянути. 

Виключними обставинами визнаються: 

1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність, 

конституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосованого судом при вирішенні справи; 

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при 

вирішенні даної справи судом; 
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3) встановлення вини судді у вчиненні злочину або зловживання 

слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час кримінального 

провадження, внаслідок якого було ухвалено судове рішення [137]. 

Підхід законодавця щодо поділу обставин на нововиявлені та виключні 

обставини видається виправданим з огляду на те, що деякі обставини, які за 

минулою редакцією КПК вважалися нововиявленими (ст.459 КПК), за своєю 

правовою природою такими бути не можуть. 

Нагадаємо, що нововиявленими вважаються обставини: 

– які об’єктивно існували на момент вирішення кримінального 

провадження; 

– які не були відомі та не могли бути відомі на той час суду та хоча б 

одній особі, яка брала участь у справі. 

Як відмічає Н. Антонюк, перегляд справи у зв’язку з нововиявленими 

обставинами має на меті не усунення судових помилок, а лише перегляд з 

урахуванням обставини, про існування якої стало відомо після ухвалення 

рішення. 

Очевидно, що визнання Конституційним Судом неконституційності 

закону, іншого правового акта чи окремого положення, застосованого судом, 

за своєю правовою природою відрізняється від кола обставин, які слід 

вважати нововиявленими. А тому позиція авторів змін до КПК щодо 

необхідності виділення поряд із нововиявленими обставинами ще й 

виключних є цілком слушною [8]. 

Аналіз перелічених вище підстав дає можливість дійти висновку, що їх 

можна поділити на дві категорії, залежно від приналежності до якої 

визначається порядок визначення цих фактів за нововиявленими 

обставинами: 

– вчинення певними особами злочинних дій, які вплинули на 

правильність судового рішення (п. 1 ч. 2, п. 3 ч. 3 ст. 459 КПК); 
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– наявність обставин, які не містили дій злочинного характеру, є збігом 

обставин, але самі по собі або разом із раніше встановленими обставинами 

справи доводять неправильність засудження або виправдання підсудного. 

Кожна з цих умов передбачає свій, властивий тільки їй порядок 

перегляд судових рішень [2]. 

Нововиявлені обставини дозволяють переглянути справу не лише на 

користь, але й проти інтересів обвинуваченого. Практика міжнародних судів 

показує, що право не притягуватися повторно до відповідальності (non bis in 

idem, лат.) не перешкоджає повторному перегляду справи згідно із законом і 

кримінальними процесуальними нормами відповідної держави, якщо є 

відомості про наявність нових обставин або якщо в ході попереднього 

розгляду було допущено порушення, що має фундаментальний, принциповий 

характер та реально вплинуло на вирішення справи [273, с. 593]. 

Згідно ст. 4 Протоколу № 7 до Європейської конвенції про захист прав 

людини і основних свобод нікого не може бути вдруге притягнено до суду 

або покарано в порядку кримінального провадження під юрисдикцією однієї і 

тієї самої держави за правопорушення, за яке його вже було остаточно 

виправдано або засуджено відповідно до закону та  кримінальної процедури 

цієї держави. Положення попереднього пункту не перешкоджають 

відновленню провадження у справі згідно із законом та кримінальною  

процедурою відповідної держави за наявності нових або нововиявлених 

фактів чи в разі виявлення суттєвих недоліків у попередньому судовому 

розгляді, які могли вплинути на результати розгляду справи [237].  

Бобечко Н.Р. відмічає, що нововиявлені обставини не конкурують із 

підставами для перегляду судових рішень, указаних у ч. 2 ст. 409 КПК 

України (підстави для скасування судового рішення судом апеляційної 

інстанції), а, навпаки, прямо виключають їх. Це підтверджується й 

виділенням провадження за нововиявленими обставинами в окрему форму 

оскарження й перевірки судових рішень. Якщо останні ще не набрали 

законної сили, то для виявлення та встановлення нововиявлених обставин 
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жодних особливих процесуальних способів не вимагається, оскільки рішення 

перевіряється під кутом зору всіх підстав для скасування чи зміни судових 

рішень в апеляційному порядку [24, с. 56]. 

Як відмічає В.Т. Маляренко, важливо не порушувати балансу між 

можливістю переглянути судове рішення за нововиявленими обставинами і 

принципом юридичної визначеності, який є складовою верховенства права. 

Принцип юридичної визначеності вимагає, серед іншого, що якщо суди 

остаточно вирішили питання, їхнє рішення не повинне братися під сумнів. 

Юридична визначеність передбачає повагу до принципу res judicata, що є 

принципом остаточності рішень. Цей принцип наголошує, що жодна зі сторін 

не повинна вимагати перегляду остаточного і обов’язкового судового 

рішення лише з метою повторного слухання та ухвалення нового рішення у 

справі. Відхилення від цього принципу можна виправдати лише наявністю 

обставин суттєвого і непереборного характеру. ЄСПЛ допускає можливість 

судового перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, але 

лише в межах, що не порушують принципу юридичної визначеності [139, 

с. 386]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 463 КПК заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами подається до суду тієї 

інстанції, який першим допустив помилку внаслідок незнання таких 

обставин. Однак виникає питання, у який суд звертатися із заявою, коли 

вирок був ухвалений судом апеляційної інстанції відповідно до КПК 1960 

року? Як роз’яснив ВССУ в ухвалі від 24 грудня 2015 року, справа № 5-

2872км15, ухвалі ВССУ від 24 грудня 2015 року, справа № 5-2790км15, згідно 

з ч. 1 ст. 33 КПК апеляційні суди не є судами першої інстанції у зв’язку зі 

зміною чинного законодавства України і позбавлені можливості здійснити 

кримінальне провадження за нововиявленими обставинами, а отже, розгляд 

заяви особи, засудженої вироком апеляційного суду, який здійснював розгляд 

кримінальної справи на підставі ст. 34 КПК 1960 року, повинен відбуватись у 

суді першої інстанції за місцем скоєння злочину [218, с. 34]. 
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Таким чином, перегляд судових рішень судів апеляційної та касаційної 

інстанцій за нововиявленими обставинами відповідно до чинного КПК 

можливий у разі, якщо ними скасовуються або змінюються судові рішення 

судів попередніх інстанцій внаслідок незнання про існування таких обставин 

[136, с. 815]. 

Як вбачається, заслуговує найпильнішої уваги п. 4 ч. 2 ст. 459 КПК – 

«інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при 

ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими 

обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить 

переглянути». У статті не дається їх переліку, що свідчить про їх можливу 

різноманітність. 

Бобечко Н.Р. виділяє 4 групи таких нововиявлених обставин: 

1) обставини, які доводять неправильність засудження, до яких можна 

зарахувати відомості про засудження за вбивство особи, яка згодом виявилась 

живою; обставини, що свідчать про неосудність чи обмежену осудність 

особи, яка відбуває покарання; явка з повинною особи, котра не була 

притягнута до кримінальної відповідальності й заявляє, що злочин вчинила 

вона, а не засуджений за цей злочин; 2) обставини, які доводять учинення 

засудженим менш тяжкого кримінального правопорушення. Наприклад, 

надмірна суворість покарання, зумовлена добросовісною помилкою свідків, у 

результаті чого суд не володів достовірними відомостями про дії засудженого 

в момент учинення кримінального правопорушення. До цих обставин 

належить і помилковий висновок експерта в частині встановлення суми 

викраденого майна, коли повторною судово-бухгалтерською експертизою 

встановлюється, що сума інкримінована засудженому необґрунтовано; 3) 

обставини, які доводять неправильність виправдання чи закриття 

кримінального провадження судом (наприклад, зміна показань одним 

засудженим щодо іншого про причетність останнього до вчинення 

кримінального правопорушення тощо); 4) обставини, які доводять, що особа 

вчинила більш тяжке кримінальне правопорушення. Вони можуть 
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підтверджуватись такими даними: виявлення нових, раніше невідомих 

співучасників кримінального правопорушення; виявлення нових епізодів 

злочинної діяльності; відомостями про те, що особа, будучи дорослою, 

видавала себе за неповнолітнього; помилковим висновком судово-

психіатричної експертизи про неосудність особи [24, с. 60-61]. 

Однак в даному переліку викликає заперечення така обставина, як 

«виявлення нових епізодів злочинної діяльності», що не може слугувати 

підставою перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, а 

підставою для відкриття нового кримінального провадження за цими 

епізодами та його розслідування. 

Як відмічається в літературі, такі обставини не свідчать про порочність 

судового рішення, в тому сенсі, що вони не пов’язані з чиїмось злочинними 

зловживаннями. Однак вони свідчать про суттєву неповноту дослідження 

обставин кримінального провадження сторонами та судом. З цієї причини 

дана підстава вимагає збирання нових доказів у справі, так як у порівнянні з 

апеляційними та касаційними підставами вони були глибше приховані від 

уваги суду [273, с. 594]. Звідси випливає, що підтвердження таких обставин 

вимагає попередньої перевірки або розслідування, а після цього подання 

заяви про перегляд справи за нововиявленими обставинами, однак така 

процедура у КПК не передбачена.  

Як показують результати проведеного нами опитування, 78.4 % 

респондентів вважають, що «інші» нововиявлені обставини (п. 5 ч. 2 ст. 459 

КПК) повинні підлягати перевірці за ініціативою прокурора або інших 

учасників кримінального провадження, що слід чітко відобразити у законі 

(див. Додаток Б). 

Когамов М. Ч., коментуючи «інші» обставини, про які йдеться в п.4 ч. 2 

ст. 471 КПК Республіки Казахстан, говорить про те, що вони також повинні 

бути невідомі суду при винесенні вироку. Вони встановлюються в результаті 

прокурорської перевірки або попереднього розслідування і можуть вказувати 

або на невинуватість засудженого, або на винуватість виправданого і т.д., та 
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не містять ознак події чи складу злочину. Таким чином, закон не вимагає їх 

встановлення вироком суду, який набрав законної сили. Це випадки, коли: 

потерпілий, свідок дали неправильні показання в силу добросовісної 

помилки; експерт виніс помилковий висновок, побудований на його 

недосвідченості або недостатності матеріалів справи для дослідження; 

перекладач в силу некомпетентності здійснив неправильний переклад 

показань учасників процесу; один обвинувачений оговорив іншого; у 

підсудного є алібі; потерпілий, який вважався убитим, живий і т.д. [111]. 

Відповідно до статей 466.4 та 466.5 КПК Азербайджанської Республіки, 

якщо підставою для подання заяви про розгляд вироку або постанови суду за 

нововиявленими обставинами є вже встановлені факти, суддя перевіряє 

наявність вироку, який набрав законної сили, яким підтверджуються сумніви 

відносно правомірності оскаржуваного рішення і у випадку встановлення 

такої обставини складає висновок про розгляд кримінальної справи, 

матеріалів спрощеного досудового провадження бо скарги в порядку 

приватного обвинувачення за нововиявленими обставинами. Якщо ж для 

розгляду вироку або постанови суду за нововиявленими обставинами 

вимагається проведення спеціального розслідування з метою визначення 

дійсності і повноти обставин, що слугували підставою для подання заяви, 

суддя… своєю постановою доручає прокурору організувати проведення 

такого розслідування [302]. 

На нашу думку, як випливає зі змісту та суті ст. 459 КПК, «штучне 

створення або підроблення доказів, неправильність перекладу висновку і 

пояснень експерта, завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого, 

підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується вирок» (п. 1 ч. 2 ст. 459 

КПК), є підставою для внесення відомостей про такі факти до ЄРДР та 

проведення досудового розслідування. «Інші» обставини (п. 4 ч. 2 ст. 459 

КПК) ознак злочину можуть не містити, однак впливають на правосудність 

судового рішення, а тому підлягають перевірці за ініціативою прокурора або 
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інших учасників кримінального провадження, що слід чітко відобразити у 

законі. 

На практиці нерідко трапляється, що виключні обставини неможливо 

встановити за допомогою вироку, який набрав законної сили. У такому разі, 

згідно з ч. 4 ст. 459 КПК України, за неможливості встановлення обставин, 

указаних у ч. 3 цієї самої статті, за допомогою обвинувального вироку вони 

можуть бути підтверджені матеріалами розслідування. До цих матеріалів 

належить постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального 

провадження. 

Як відмічає Н.Р. Бобечко, у законі не вказано, що саме зумовлює 

неможливість ухвалення обвинувального вироку щодо свідка, потерпілого, 

експерта, перекладача, слідчого, прокурора чи судді. Таку неможливість 

зумовлюють обставини, які тягнуть закриття кримінального провадження, а 

точніше ті з них, які не дають право на реабілітацію. До них належать 

підстави, визначені у пунктах 4–8 ч. 1 ст. 284 КПК України, підстави для 

звільнення особи від кримінальної відповідальності – дійове каяття (ст. 45 КК 

України), примирення підозрюваного з потерпілим (ст. 46 КК України), 

передача особи на поруки (ст. 47 КК України), зміна обстановки (ст. 48 КК 

України), закінчення строків давності (ст. ст. 49, 106 КК України). Іншими 

обставинами, які унеможливлюють ухвалення обвинувального вироку, є 

недосягнення особою віку, з якого настає кримінальна відповідальність, і 

встановлення стану неосудності особи [24, с. 61]. 

Однак, як вбачається, наведена частина 3 ст. 459 КПК вступає у 

суперечність із частиною першою, де вказано, що можуть бути переглянуті за 

нововиявленими або виключними обставинами «судові рішення, що набрали 

законної сили», але нічого не говориться про постанови про закриття 

кримінального провадження слідчого, прокурора, якими було завершено 

досудове розслідування. 

Окрім того, якщо говорити, про «судові рішення», то ними слід вважати 

не лише вирок суду, а й ухвали. Таким чином, як вірно зауважив Н.Р. 
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Бобечко, закрити кримінальне провадження у зв’язку зі звільненням особи від 

кримінальної відповідальності, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, 

застосувати до неповнолітнього, який не досяг віку кримінальної 

відповідальності, примусові заходи виховного характеру, а примусові заходи 

медичного характеру – до особи, визнаної неосудною, уповноважений лише 

суд. З огляду на це, ч. 3 ст. 459 КПК України варто доповнити положенням – 

«ухвалою суду про закриття кримінального провадження, застосування 

примусових заходів виховного або медичного характеру» [24, с. 61]. 

З такою позицією варто цілком погодитись, однак, як вбачається, окремі 

норми ст. 459 КПК потребують й інших коректив, оскільки поза увагою 

законодавця залишилась можливість перегляду за нововиявленими або 

виключними обставинами постанов слідчого та прокурора, якими 

завершилося досудове розслідування.  

Слід також звернути увагу на наступне. Згідно ч. 1 ст. 460 КПК 

«учасники кримінального провадження мають право подати заяву про 

перегляд за нововиявленими або виключними обставинами судового рішення 

суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили» [137]. В тому числі і 

прокурор.  

Однак у цій нормі не конкретизується, який саме прокурор 

уповноважений подати заяву про перегляд судового рішення та у якому 

порядку. 

Роз’яснення дається у частинах 5 та 6 ст. 24 Закону України «Про 

прокуратуру», відповідно до яких «право подання апеляційної, касаційної 

скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом 

України на судове рішення у кримінальній справі надається прокурору, який 

брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від його участі в розгляді 

справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору України, його 

першому заступнику та заступникам, керівникам регіональних прокуратур, їх 

першим заступникам та заступникам, крім випадків, коли йдеться про 
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рішення у кримінальних провадженнях, розслідування в яких здійснювалося 

Національним антикорупційним бюро України, – у таких випадках відповідне 

право надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також 

незалежно від його участі в розгляді справи: керівнику Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, його першому заступнику та заступнику» 

[233]. 

Як бачимо, не дивлячись на те, що названий закон діє у новій редакції, 

зміни в законодавстві щодо провадження за виключними обставинами його 

не торкнулися. 

Розкриваючи ж зміст законодавчого поняття «прокурора, який брав 

участь у судовому розгляді» з суб’єктної точки зору варто сказати, що ним 

загалом може бути прокурор, який брав участь у розгляді справи судом 

першої, апеляційної та касаційної інстанцій, якими є прокурори міст і 

районів, районів у містах, міжрайонні та спеціалізовані прокурори 

(транспортний прокурор, природоохоронний прокурор, військовий прокурор 

та їх заступники), їх перші заступники, заступники прокурорів, начальники 

головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перші заступники, 

заступники, старші прокурори та прокурори прокуратур усіх рівнів [319, 

с. 188]. 

Змінити, доповнити, відкликати, відмовитися від позову (заяви, 

подання), апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового 

рішення Верховним Судом України має право прокурор, який її подав, або 

прокурор вищого рівня [134]. 

Слід констатувати, що ст. 445 КПК (виключена 03.10.2017 року), у якій 

було названо підстави для перегляду судових рішень ВСУ, вже з прийняттям 

Закону України № 192-VIII від 12.02.2015 року «Про забезпечення права на 

справедливий суд» зазнала позитивних змін, оскільки перелік таких підстав 

був справедливо доповнений та підданий доречним корегуванням. До того 

часу у КПК було передбачено дві підстави: «1) неоднакове застосування 
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судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про 

кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь 

(крім питань призначення покарання, звільнення від покарання та від 

кримінальної відповідальності); 2) встановлення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом» [226]. Це у свою 

чергу істотно звужувало повноваження ВСУ, утруднювало чи 

унеможливлювало їх реалізацію на практиці, на що неодноразово звертали 

увагу науковці та практики [53, с. 97-104; 207; 257, с. 166-167]. Піддали 

критиці обсяг повноважень ВСУ й експерти Європейської комісії за 

демократію через право (Венеціанська комісія) та Дирекції зі співпраці 

Генеральної дирекції з прав людини та правових питань Ради Європи [276]. 

Як показав аналіз практики перегляду Верховним Судом України 

судових рішень у кримінальних справах, відведення ВСУ повноважень із 

перегляду тільки норм матеріального права і тільки певної його частини (крім 

питань призначення покарання, звільнення від покарання та від кримінальної 

відповідальності) призвело до того, що Верховний Суд України змушений 

був вирішувати лише деякі питання, що виникали під час касаційного 

перегляду рішень у судових справах. 

Фактично було розірвано зв’язок між кримінальним правом і 

кримінальним процесом, оскільки питання права досліджувалися не згідно з 

предметом доказування, визначеним ст. 64 КПК, а лише як суб’єктивна 

категорія, оскільки однаковість застосування закону є наслідком 

суб’єктивного правозастосування. 

Слід зазначити, що проблеми з реалізацією Верховним Судом України 

відповідних повноважень мали системний характер, оскільки були 

притаманні практично всім нормам глави, якою регламентується 

провадження у Верховному Суді України [7]. 

Бачиться слушною позиція законодавця щодо виключення такої 

підстави для оскарження судового рішення, як «невідповідність судового 
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рішення суду касаційної інстанції висновку щодо застосування норм права, 

викладеному в постанові Верховного Суду України», що була закріплена у  

п.3. ч. 1 ст. 445 КПК у попередній редакції.  

Як зазначалося у ч. 1 ст. 458 КПК висновок ВСУ щодо застосування 

норми права, викладений у постанові, прийнятій за результатами розгляду 

справ з підстав, передбачених пунктами 1 та 2 ч. 1 ст. 445 КПК, є 

обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у 

своїй діяльності відповідну норму права, та для всіх судів загальної 

юрисдикції, які зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із 

судовим рішенням ВСУ. Утім суд має право відступити від правової позиції, 

викладеної у висновках ВСУ, з одночасним наведенням відповідних мотивів 

[137]. 

Як відзначає Н.О. Антонюк, надання судам нижчих інстанцій 

можливості відступу від правового висновку, зробленого Верховним Судом, є 

неправильним, оскільки Верховний Суд, який прийняв певний висновок, 

повинен його змінити за певних підстав. Лише такий підхід до вирішення 

означеного питання дозволить реалізувати одне із завдань Верховного Суду, 

визначене у ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», тобто 

дозволить йому забезпечити однакове застосування норм права судами різних 

спеціалізацій. 

Разом із тим, зміна висновку Верховним Судом щодо того чи іншого 

питання не вважається виключною обставиною. Видається, що виходячи із 

обов’язковості судів нижчих інстанцій правових висновків щодо застосування 

відповідних норм права, викладених у постановах Верховного Суду, 

необхідно зумовити вплив відступу Верховного Суду від своєї попередньої 

правової позиції на вже прийняті судами рішення, які набули статусу 

остаточних [8]. 

Проте це може перешкоджати формуванню ВСУ єдиної судової 

практики, яка є ознакою. Натомість, якщо судова практика є усталеною, 

однаковою, зрозумілою й відомою широкому загалу, то навіть 
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недобросовісному судді буде складно «маневрувати» в хитросплетіннях 

законодавства та ухвалювати якесь інше рішення, ніж те, яке відповідає 

усталеній судовій практиці в державі [67, с. 123-124]. 

Чупринська Є.М., аналізуючи діяльність прокурора у стадії перегляду 

судових рішень, розмежовує її на підготовчу (допроцесуальну) та 

процесуальну стадії, остання з яких пов’язана із ініціюванням прокурором 

перегляду судового рішення суду касаційної інстанції Верховним Судом 

України та безпосередній участі прокурора у судовому розгляді [319, с. 186]. 

Виходячи з вищезазначеного перша, підготовча, стадія процесуальної 

діяльності прокурора з перегляду судових рішень у кримінальних справах 

Верховним Судом України, повинна забезпечувати належний рівень 

підготовки прокурора до ініціювання процесу та уже самого судового 

розгляду у стінах вищої судової інстанції. 

 

Висновки до розділу ІІІ 

Можливість будь-якої особи, визнаної винною судом у вчиненні 

кримінального правопорушення, звернутися зі скаргою до суду вищої 

інстанції з вимогою переглянути судове рішення, є одним із загальновизнаних 

світових та європейських правових стандартів. 

Практика свідчить, що якість кримінального провадження залежить від 

принциповості та наполегливості прокурора у відстоюванні своєї позиції у 

ньому. Без апеляції прокурора на безпідставне виправдання особи, м’якість 

призначеного покарання, безпідставне закриття провадження чи за 

необхідності застосування закону про більш тяжкий злочин апеляційна 

інстанція не може переглянути незаконне судове рішення, а інші учасники 

провадження можуть бути не зацікавлені у цьому. 

Як вбачається, пункт 1 статті 392 КПК сформульований недосконало, 

оскільки вказує на випадки, які не підлягають оскарженню в апеляційному 

поряду, а саме у формулюванні «крім випадків, передбачених статтею 394 

КПК», що не відповідає дійсності. Насправді усі передбачені наведеною 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page14#n3269
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статтею рішення можуть бути оскаржені, однак з урахуванням чітко 

передбачених для цього підстав. Звідси випливає, що у пункті 1 частини 1 

статті 392 КПК слово «крім», яким заперечується можливість апеляційного 

оскарження, слід змінити на словосполучення «з урахуванням», що цілком 

відповідатиме змісту та логіці цієї статті. У зв’язку з цим пункт 1 частини 1 

статті 392 КПК України пропонується викласти у наступній редакції: «1. В 

апеляційному порядку можуть бути оскаржені судові рішення, які були 

ухвалені судами першої інстанції і не набрали законної сили, а саме: 1) 

вироки, з урахуванням випадків, передбачених статтею 394 КПК». 

Формально вирок чи ухвала можуть відповідати критеріям законності, 

обґрунтованості і вмотивованості, чого вимагає ч. 1 ст. 370 КПК. Однак 

такими вони є згідно із внутрішнім переконанням суду, але можуть не бути 

такими згідно з переконанням інших учасників провадження. У зв’язку з цим 

вбачається, що потрібно брати до уваги ще один критерій, за яким можна 

судити про можливість оскарження судового рішення – його справедливість, 

який, очевидно, є чи не найголовнішим, випливає із основних аспектів 

верховенства права та принципу правової певності. 

Пропонується доповнити КПК України статтею 392-1 під назвою 

«Предмет розгляду в суді апеляційної інстанції» та викласти її у такій 

редакції:  

«При розгляді провадження за апеляційною скаргою суд перевіряє 

законність, обґрунтованість, вмотивованість та справедливість судового 

рішення, а також надані додаткові письмові матеріали». 

Касаційний перегляд судового рішення є останньою можливістю 

скасувати чи змінити вирок суду. На відміну від судів першої та апеляційної 

інстанції касація не здійснює перевірку обставин справи доказами, а розгляд 

справи здійснюється лише в межах перевірки правильності застосування 

норм матеріального і процесуального права. 

Реагування на незаконні рішення, якість поданих касаційних скарг є 

основними критеріями оцінювання ефективності здійснення прокурором 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page14#n3269
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своїх повноважень у кримінальному провадженні. У свою чергу, прокурорам 

вищого рівня належить забезпечити нагляд за такою діяльністю. 

Проведення законодавцем аналогії щодо відмови від апеляційної скарги 

та відмови від касаційної скарги, зокрема прокурора, не є виправданою: 

подання апеляційної скарги зупиняє виконання вироку (ухвали) суду, а в 

другому випадку судове рішення вже набуло чинності та виконується. У 

зв’язку з цим норми статей 403 та 432 КПК потребують відповідного 

вдосконалення.  

Частина 3 ст. 459 КПК вступає у суперечність із частиною першою, де 

вказано, що можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними 

обставинами «судові рішення, що набрали законної сили», але нічого не 

говориться про постанови про закриття кримінального провадження слідчого, 

прокурора, якими було завершено досудове розслідування, хоч згідно із ч. 4 

цією статті нововиявлені обставини можуть бути встановлені «матеріалами 

розслідування». 

«Інші» обставини (п. 4 ч. 2 ст. 459 КПК) ознак злочину можуть не 

містити, однак впливають на правосудність судового рішення, а тому 

підлягають перевірці за ініціативою прокурора або інших учасників 

кримінального провадження, що слід чітко відобразити у законі. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації на основі проведеного узагальнення і 

систематизації наукових уявлень про реалізацію прокурором своїх 

повноважень у судовому провадженні здійснено вирішення актуальної 

наукової проблеми, що полягає в необхідності обґрунтування теоретичних 

положень щодо реалізації прокурором своїх повноважень у судовому 

провадженні, а також розробці практичних рекомендацій з удосконалення 

практики діяльності прокурора в цій сфері,  зокрема: 

1. Визначено, що під кримінально-процесуальною діяльністю 

прокурора слід розуміти регламентовану кримінально-процесуальним 

законом та взаємопов’язану між собою систему його дій щодо здійснення 

своїх повноважень, в результаті яких виникають, змінюються або 

припиняються кримінально-процесуальні відносини. 

Зміст кримінально-процесуальної діяльності прокурора у судовому 

провадженні становлять її призначення, функції, цілі та завдання, які 

співвідносяться та тісно взаємодіють між собою. 

2. З’ясовано, що прокурор у кримінальному провадженні виконує 

наступні функції: процесуального керівництва; державного обвинувачення; 

нагляду за додержанням законів; правозахисну.  

У судовому провадженні функції прокурора незалежні і самостійні, які 

здійснюються послідовно або одночасно. На прокурора може бути покладено 

кілька функцій, які він виконує одночасно або послідовно відповідно до 

встановленої процедури, за обставин, що виникли в результаті здійснення 

інших функцій та зазначених в законі.  

3. Процесуальні повноваження прокурора у судовому кримінальному 

провадженні слід розглядати як сукупність закріплених у кримінально-

процесуальному законі прав та обов’язків прокурора, що регулюють його 

діяльність у судовому провадженні за допомогою відповідних правових 

засобів.  
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4. При дослідженні ґенези діяльності прокурора у судовому 

провадженні виділено три великі періоди, які включають в себе наступні 

етапи: 

І. Дорадянський період (від моменту виникнення прокуратури в цілому 

– до утвердження його повноправним учасником кримінального, в тому числі 

і судового провадження): 1-й етап – з 1579 по 1864 рр.; 2-й етап – з 1849-1864 

по 1917 рр.  

ІІ. Радянський період: 1-й етап – з 1917 по 1920 рр.; 2-й етап – з 1920 по 

1933 рр.; 3-й етап – з 1933 по 1955 рр.; 4-й етап – з 1955 по 1991 рр.  

ІІІ. Сучасний період участі прокурора у судовому провадженні у 

незалежній Україні: 1-й етап – з 1991 по 2001 рр.; 2-й етап – з 2001 по 2012 

рр.; 3-й етап – з 2012 р. по сьогоднішній час. 

5. Проаналізовано особливості реалізації прокурором своїх 

повноважень у низці зарубіжних країн, зокрема, у США Великобританії, 

ФРН, Франції, Польщі, Болгарії, Литві та Латвії. Встановлено, що у більшості 

випадків реформування участі прокурора у кримінальному судочинстві 

зарубіжних країн пов’язане із прийняттям відповідного кримінального 

процесуального законодавства, яким і врегульовуються функціональні основи 

процесуальної діяльності прокурора. Загалом функції прокурора у судовому 

провадженні зарубіжних країн є подібними і зводяться до наступного: 

підтримання державного обвинувачення, захист прав, свобод та законних 

інтересів громадян та представництво інтересів громадян. Вважаємо, що 

імплементація окремих підходів зарубіжних країн до нормативної 

регламентації процесуальної діяльності прокурора у судовому провадженні 

позитивно вплине на виконання завдань кримінального судочинства. 

6. Доведено, що відмова прокурора від підтримання публічного 

обвинувачення – це різновид зміни правової позиції прокурора у суді першої 

інстанції, який передбачає заперечення прокурором обґрунтованості 

публічного обвинувачення та припинення прокурором обвинувальної 

діяльності, наслідками якого є закриття кримінального провадження судом 
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або набуття ним статусу приватного залежно від правової позиції 

потерпілого; 

Систематичне ухилення прокурорів від участі у судових дебатах не 

може бути прирівняне до їх відмови від підтримання публічного 

обвинувачення та, своєю чергою, не може тягнути за собою закриття 

провадження у справі на підставі п.2 ч.2 ст. 284 КПК України; 

7. До типових проблемних ситуацій, з якими зіштовхується прокурор на 

судовому слідстві, слід віднести необхідність подолання у судовому розгляді 

неповноти досудового розслідування, усунення суперечностей у 

доказах,випадки дослідження доказів, що були змінені у судовому розгляді; 

8. В обвинувальній промові прокурора повинні міститися такі елементи: 

а) соціальна оцінка кримінального правопорушення; б) аналіз та оцінка 

доказів; в) пропозиції по заходах попередження кримінальних 

правопорушень; г) юридична оцінка інкримінованого діяння; 

д) характеристика особи обвинуваченого; е) пропозиції про міру покарання 

(чи інші заходи кримінально-правового впливу); є) міркування про 

відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди; 

ж) визначення долі речових доказів. 

9. Практика свідчить, що якість кримінального провадження залежить 

від принциповості та наполегливості прокурора у відстоюванні своєї позиції у 

ньому. Без апеляції прокурора на безпідставне виправдання особи, м’якість 

призначеного покарання, безпідставне закриття провадження чи за 

необхідності застосування закону про більш тяжкий злочин апеляційна 

інстанція не може переглянути незаконне судове рішення, а інші учасники 

провадження можуть бути не зацікавлені у цьому. 

10. Касаційний перегляд судового рішення є останньою можливістю 

скасувати чи змінити вирок суду. На відміну від судів першої та апеляційної 

інстанції касація не здійснює перевірку обставин справи доказами, а розгляд 

справи здійснюється лише в межах перевірки правильності застосування 

норм матеріального і процесуального права. 
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Реагування на незаконні рішення, якість поданих касаційних скарг є 

основними критеріями оцінювання ефективності здійснення прокурором 

своїх повноважень у кримінальному провадженні. У свою чергу, прокурорам 

вищого рівня належить забезпечити нагляд за такою діяльністю. 

11. Аргументується, що проведення законодавцем аналогії щодо 

відмови від апеляційної скарги та відмови від касаційної скарги, зокрема 

прокурора, не є виправданою: подання апеляційної скарги зупиняє виконання 

вироку (ухвали) суду, а в другому випадку судове рішення вже набуло 

чинності та виконується. У зв’язку з цим норми статей 403 та 432 КПК 

потребують відповідного вдосконалення.  

12. Підхід законодавця щодо поділу обставин на нововиявлені та 

виключні обставини бачиться виправданим з огляду на те, що деякі 

обставини, які за минулою редакцією КПК вважалися нововиявленими 

(ст. 459 КПК), за своєю правовою природою такими бути не можуть. 

13. Сформульовано низку пропозицій щодо внесення змін та доповнень 

до чинного КПК України з питань, що стосуються реалізації прокурором 

своїх повноважень у судовому провадженні, зокрема, до статті 392 КПК 

(запропоновано нову редакцію), статті 459 КПК, якою регламентуються 

підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами, запропоновано доповнити чинний КПК новою 

статтею 392-1 під назвою «Предмет розгляду в суді апеляційної інстанції», у 

якій поруч із вимогами законності, обґрунтованості і вмотивованості судових 

рішень закріпити критерій справедливості, чого вимагає ч. 1 ст. 370 КПК і 

який випливає із основних аспектів верховенства права та принципу правової 

певності. 
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ДОДАТКИ 

 
 

Додаток А 
 
 

ЗВЕДЕНІ ДАНІ 
опитування 250-ти прокурорів та суддів у Чернівецькій, Волинській, 

Рівненській, Львівській, Івано-Франківській областях 
 

 

1.  Чи вважаєте Ви, що сучасний стан кримінально-процесуальної 

діяльності прокурора відповідає міжнародним стандартам? 
 

а) так; 

б) ні; 

в) Ваш варіант. 

82.3 % 

15.7 % 

2.0 % 

 

2.  Чи використовуєте Ви у своїй кримінально-процесуальній діяльності 

практику Європейського суду з прав людини? 
 

а) так; 

б) ні. 

87.4 % 

12.6 % 
 

3. Чи досліджували Ви у своїй діяльності зарубіжний досвід участі 

прокурора у кримінальному провадженні? 

 

а) так; 

б) ні. 

84.6 % 

15.4 % 

 

4.  Чи виникали у Вашій діяльності труднощі у реалізації кримінально-

процесуальних повноважень у судовому провадженні через прогалини 

у чинному КПК України? 
 

а) так; 

б) ні; 

в) інше. 

75.8 % 

11.6 % 

12.8 % 

 

5.  Чи доцільно у підготовчому судовому провадженні виключити зі 

ст. 314 КПК України положення, що дозволяє суду закрити 

кримінальне провадження у випадку відмови прокурора від 

підтримання державного обвинувачення? 
 

а) так; 

б) ні; 

66.3 % 

23.7 % 
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в) Ваш варіант. 10.0 % 

6.  Чи достатні повноваження прокурора, якими він наділений ст. 36 КПК 
України, для належної реалізації ним своїх кримінальних процесуальних 
функцій у судовому провадженні? 

 

а) так; 

б) ні; 

в) Ваш варіант. 

81.5 % 

14.5 % 

4.0 % 

 
7.  Чи може, на Вашу думку, систематичне ухилення прокурорів від участі у 

судових дебатах бути розцінене судом як відмова від обвинувачення? 
 

а) так; 

б) ні; 

в) Ваш варіант. 

23.6 % 

64.4 % 

12.0 % 

 
8.  Чи не вважаєте Ви проблемними питання дослідження доказів, що були 

змінені у судовому розгляді? 
 

а) так; 

б) ні; 

в) Ваш варіант. 

72.8 % 

11.7 % 

15.5 % 

 
9.  Чи вважаєте Ви, що сучасний стан перегляду судових рішень відповідає 

міжнародним стандартам? 
 

а) так; 

б) ні; 

в) Ваш варіант. 

81.7 % 

9.5 % 

8.8 % 

 

10.  Чи не вважаєте Ви, що у КПК України предмет апеляційного 

оскарження слід внести доповнення, яким визнати «законність, 

обґрунтованість, вмотивованість та справедливість судового 

рішення»? 
 

а) так; 

б) ні; 

в) інше. 

86.6 % 

5.4 % 

0.8 % 

 

11.  Чи оптимальними є, на Ваш погляд, строки для подання апеляційних 
(касаційних) скарг? 

 

а) так; 

б) ні; 

в) інше. 

75.4 % 

20.6 % 

0.4 % 
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12.  Чи не вважаєте Ви, що у кримінальному процесуальному законі слід 
врегулювати порядок відмови прокурора від поданої скарги в суді 
касаційної інстанції? 

 

а) так; 

б) ні; 

в) інше. 

83.9 % 

12.4 % 

3.7 % 

 
13.  Чи вважаєте Ви, що «інші» нововиявлені обставини (п. 5 ч. 2 ст. 459 КПК) 

повинні підлягати перевірці за ініціативою прокурора або інших 
учасників кримінального провадження, що слід чітко відобразити у 
законі? 

 

а) так; 

б) ні; 

в) інше. 

78.4 % 

15.1 % 

11.5 % 

 
14.  У прокуратурі якого рівня, в суді якої ланки Ви обіймаєте посаду або 

якою є інша сфера Вашої діяльності?  
 

□ прокуратура;  
□ суд;  

 
15.  Яким є Ваш стаж роботи у системі органів прокуратури або в суді? 
 

□ менше одного року; 
□ від одного до 3-х років; 
□ від 3-х до 5-ти років; 
□ від 5-ти до 10-ти років; 
□ від 10-ти до 15-ти років; 
□ від 15-ти до 20-ти років; 
□ понад 20 років. 
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