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ВСТУП

У поліпшенні фа хо вої підго тов ки юристів чи ма ла роль на -
ле жить кур су порівняль но го пра ва. Сту ден ти знай ом лять ся з
ос но ва ми криміна ль ноBпро це су аль но го пра ва Ук раїни, порів -
ню ю чи їх з відповідни ми юри дич ни ми нор ма ми інших країн.
Це сприяє зба га чен ню їхньої пра во вої куль ту ри, дає змо гу
уник ну ти шаб лон ності в про це су аль но му мис ленні, до по ма гає
кра ще ос мис ли ти мож ливі шля хи удо с ко на лен ня су до вої
спра ви в нашій країні.

У про по но ва но му на вчаль но му посібни ку да ють ся ос но ви
криміна ль но го про це су п’яти країн: Ук раїни, ФРН, Франції,
Англії, США. Та кий вибір по яс нюється тим, що ці країни до -
сить по вно пред став ля ють дві ос новні си с те ми су час но го пра -
ва — ро ма ноBгер мансь ку (Ук раїна, ФРН, Франція) та за галь -
но го пра ва (Англія, США). Зро зуміло, що пи то ма ва га ви кла -
дан ня ук раїнсько го криміна ль ноBпро це су аль но го пра ва є де -
що більшою порівня но з криміна ль ноBпро це су аль ним пра вом
інших країн, бо на вчаль ний посібник роз ра хо ва но на сту -
дентівBюристів, які на вча ють ся у на вчаль них за кла дах Ук -
раїни.

У книзі ви ко ри с та но ма теріали на вчаль но го посібни ка
В.В. Мол до ва на, А.В. Мол до ва на “Порівняль не криміна ль -
ноBпро це су аль не пра во” (К.: Юрінком Інтер, 1999), до яко го
вне сені суттєві до пов нен ня, пов’язані зі зміна ми в за ко но -
давстві вка за них країн.

Гли бо ку вдячність ав тор вис лов лює ре цен зен там — проф.
С.Я. Фурсі, проф. Л.Ф. Да дер ко та проф. В.В. Мол до ва ну за
їхню кон ст рук тив ну до по мо гу у підго товці підруч ни ка.

Per aspera ad astra!
Ав тор
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Гла ва 1
ЗА ГАЛЬ НА ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КА
КРИМІНА ЛЬ НО ГО ПРО ЦЕ СУ

1.1. УК РАЇНА

1.1.1. Пред мет і ос новні по нят тя кур су

1. По нят тя і за вдан ня криміна ль но го про це су. 2. Істо -
ричні фор ми криміна ль но го про це су. 3. Стадії криміна -
ль но го про це су. 4. Функції криміна ль но го про це су.
5. Про це су аль на фор ма. 6. Про це су альні відно си ни.
7. Про це су альні га рантії. 8. На ука криміна ль но"про це -
су аль но го пра ва. 9. Дже ре ла криміна ль но"про це су аль -
но го пра ва. 10. Дія криміна ль но"про це су аль но го пра ва в
часі, у про сторі і що до осіб.

1. По нят тя і за вдан ня криміна ль но го про це су. По нят тя
криміна ль ний про цес, по хо дить від ла тинсь ко го criminalis —
зло чин ний, і process — про су ван ня.

По нят тя криміна ль ний про цес вжи вається у трьох зна чен -
нях:

1. Вид дер жав ної діяль ності що до по ру шен ня, розсліду -
ван ня, су до во го роз гля ду і ви не сен ня рішень з криміна ль них
справ.

2. Га лузь пра ва.
3. На уко ва дис ципліна.
Криміна ль ний про цес — це по ря док про ва д жен ня у кри -

міна ль них спра вах.
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За вдан ня криміна ль но го про це су:
1) охо ро на прав та інте ресів фізич них і юри дич них осіб,

які бе руть в ньо му участь;
2) швид ке і по вне роз крит тя зло чинів, ви к рит тя вин них та

за без пе чен ня пра виль но го за сто су ван ня За ко ну, з тим щоб
кож ний, хто вчи нив зло чин, був при тяг не ний до відповідаль -
ності і жо ден не вин ний не був по ка ра ний.

2. Істо ричні фор ми криміна ль но го про це су. Розрізня -
ють три істо ричні фор ми криміна ль но го про це су:

1) зма галь ний або об ви ну валь ний, ко ли по ру шен ня спра -
ви, весь її хід виз на чається діями об ви ну ва ча. Та кий про цес
існу вав у Ста ро давній Греції — Геліось кий суд, Ста ро дав нь о -
му Римі — постійні квестії. Об ви ну валь ний про цес був і у
Київській Русі за часів Во ло ди ми ра Ве ли ко го та Яро сла ва
Му д ро го;

2) інквізиційний, який за ро див ся у ста ро дав нь о му Римі, в
Європі був по ши ре ний у XIII—XVII ст. Що до Ук раїни, то да -
ний про цес існу вав за часів правління Пе т ра I. Інквізиційний
про цес яв ляв со бою по пе реднє розсліду ван ня. Су до вий роз -
гляд і ви не сен ня ви ро ку бу ли по суті йо го до пов нен ням. Про -
цес стає таємним і пись мо вим. Ка ту ван ня вва жа ло ся зви чай -
ним за со бом одер жан ня по ка зань; 

3) зміша ний, який з’явив ся у Франції після ре во люції
1789 р. Офіційно був закріпле ний у ко дексі На по ле о на.
Відповідно у цій формі про цес поділяється на дві ча с ти ни:
розсліду ван ня і роз гляд спра ви. Для цієї фор ми ха рак терні
такі прин ци пи, як гласність, усність, пра во об ви ну ва че но го на
за хист. 

3. Стадії криміна ль но го про це су. Стадія — це віднос но
відо крем ле на ча с ти на про це су, яка має свої за вдан ня, про це су -
альні ак ти, своїх учас ників. Виділя ють такі стадії криміна ль -
но го про це су: 1. По ру шен ня криміна ль ної спра ви. 2. До су до ве
розсліду ван ня (дізнан ня і слідство). 3. По пе редній роз гляд
спра ви суд дею. 4. Су до вий роз гляд. 5. Апе ляційне про ва д жен -
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ня. 6. Ви ко нан ня ви ро ку. 7. Ка саційне про ва д жен ня. 8. Ви -
ключ не про ва д жен ня.

4. Функції криміна ль но го про це су — це на прям ки діяль -
ності учас ників про це су. Розрізня ють чо ти ри ос новні функції
криміна ль но го про це су:

w Функція об ви ну ва чен ня, її мо жуть ви ко ну ва ти дер жав -
ний об ви ну вач (про ку рор), по терпілий (при ват ний об -
ви ну вач), по зи вач, пред став ник по зи ва ча чи по терпі -
 лого.

w Функція за хи с ту, її мо жуть ви ко ну ва ти за хис ник, об ви -
ну ва че ний (підсуд ний), за кон ний пред став ник, відпо -
відач, пред став ник відповіда ча.

w Функція роз гля ду і вирішен ня спра ви, яку ви ко нує
суд дя чи суд.

w Функція розсліду ван ня спра ви, яку ви ко ну ють слідчі,
дізна вачі, про ку ро ри.

5. Криміна ль но?про це су аль на фор ма — це су купність
умов ус та нов ле них за ко ном для здійснен ня слідчих і су до вих
дій. Це по ря док усієї криміна ль ноBпро це су аль ної діяль ності
ор ганів до су до во го розсліду ван ня, про ку ра ту ри і су ду, а та кож
гро ма дян, за лу че них до сфе ри цієї діяль ності, як і по ря док
вчи нен ня й оформ лен ня ок ре мих про це су аль них дій. 

6. Про це су альні відно си ни — це відно си ни, які рег ла мен -
ту ють ся нор ма ми криміна ль ноBпро це су аль но го пра ва. Суб’єк -
та ми цих відно син мо жуть бу ти суд дя, слідчий, про ку рор, за -
хис ник та інші.

7. Про це су альні га рантії — це ус та нов лені за ко ном нор -
ми, які за без пе чу ють здійснен ня за вдань пра во суд дя. За кон
на дає всім учас ни кам про це су альні пра ва, а дер жавні ор га ни
зо бов’язані за без пе чи ти мож ливість ре алізації цих прав.

8. На ука криміна ль но?про це су аль но го пра ва — це ча с ти -
на юри дич ної на уки, до її пред ме та вхо дить: те орія про це су,
діюче пра во, юри дич на прак ти ка, історія криміна ль но го про -
це су, за рубіжний криміна ль ний про цес.
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Криміна ль ноBпро це су аль не пра во поділяється на дві ча с -
ти ни: за галь ну і особ ли ву. За галь на ча с ти на вклю чає: ос новні
по нят тя і прин ци пи про це су, суб’єкти про це су, до ка зи, за -
побіжні за хо ди. Особ ли ва ча с ти на вклю чає: стадії про це су, за -
рубіжний про цес.

9. Дже ре ла криміна ль но?про це су аль но го пра ва. До ос -
нов них дже рел криміна ль ноBпро це су аль но го пра ва відно -
 сяться:

w Кон сти туція Ук раїни.
w Криміна ль ноBпро це су аль ний ко декс Ук раїни (далі —

КПК).
w Міжна родні до го во ри, ра тифіко вані Вер хов ною Ра дою

Ук раїни.
w За ко ни Ук раїни “Про ад во ка ту ру”, “Про про ку ра ту ру”,

“Про су до устрій”, “Про опе ра тив ноBроз шу ко ву діяль -
ність” та де які інші.

10. Чинність криміна ль но?про це су аль но го за ко ну в про -
сторі, часі та що до осіб в КПК ре гу люється ст. 3.

Чинність криміна ль ноBпро це су аль но го за ко ну в про сторі
оз на чає, що по ру шен ня, розсліду ван ня і роз гляд су дом кримі -
на ль них справ на те ри торії Ук раїни здійсню ють ся за нор ма ми
КПК не за леж но від місця вчи нен ня зло чи ну.

Чинність криміна ль ноBпро це су аль но го за ко ну в часі по ля -
гає в то му, що слідчі ор га ни, про ку рор, суд дя і суд за сто со ву -
ють про це су альні нор ми, що діють на мо мент про ва д жен ня в
справі. 

Нор ми криміна ль ноBпро це су аль но го за ко ну по ко лу осіб
за сто со ву ють ся що до: 1) гро ма дян Ук раїни; 2) осіб без гро ма -
дян ст ва; 3) іно земців, за ви нят ком осіб, які ко ри с ту ють ся пра -
вом дип ло ма тич ної не до тор кан ності. 
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1.1.2. Прин ци пи пра во суд дя

1. По нят тя і зна чен ня прин ципів. 2. Здійснен ня пра во -
суд дя ви ключ но су дом. 3. Не за лежність суддів і підко -
рен ня їх ли ше за ко ну. 4. Од но осо бо вий і ко легіаль ний
роз гляд спра ви. 5. Прин цип за кон ності. 6. Рівність всіх
учас ників пе ред за ко ном та су дом. 7. За без пе чен ня до -
ве де ності ви ни. 8. Прин цип зма галь ності. 9. Підтри -
ман ня дер жав но го об ви ну ва чен ня в суді про ку ро ром.
10. За без пе чен ня об ви ну ва че но му пра ва на за хист.
11. Гласність су до во го про це су. 12. За без пе чен ня апе -
ляційно го і ка саційно го ос кар жен ня. 13. Пре зумпція не -
ви ну ва тості. 14. Ви борність і при зна чу ваність суддів.
15. Прин цип дер жав ної мо ви су до чин ст ва. 16. Прин цип
не до тор кан ності осо би. 17. Прин цип публічності.
18. Прин цип вільної оцінки до казів. 19. Прин цип ус та -
нов лен ня об’єктив ної істи ни. 20. Прин цип без по се ред -
ності, ус ності, без пе рерв ності су до во го роз гля ду.

1. По нят тя і зна чен ня прин ципів. Прин ци пи — це ос новні
за са ди, які закріплені в за коні і ви ра жа ють суть криміна ль но -
го про це су.

Зна чен ня прин ципів:
w за без пе чу ють од на ко ве ро зуміння і за сто су ван ня за -

конів;
w слу гу ють своєрідним орієнти ром в діяль ності юристів.
2. Здійснен ня пра во суд дя ви ключ но су дом. Вихідни ми

для цьо го прин ци пу є ст.ст. 124 і 125 Кон сти туції Ук раїни.
Пра во суд дя в Ук раїні здійснюється ви ключ но су да ми. Де ле гу -
ван ня функцій судів, а та кож при влас нен ня цих функцій
інши ми ор га на ми чи по са до ви ми осо ба ми не до пу с кається.



Су до чин ст во здійснюється Кон сти туційним Су дом Ук -
раїни та су да ми за галь ної юри с дикції.

Ство рен ня над зви чай них та особ ли вих судів не до пу с -
кається.

3. Не за лежність суддів і підко рен ня їх ли ше за ко ну. Не -
за лежність і не до тор канність суддів га ран тується Кон сти -
туцією і за ко на ми Ук раїни (ст.ст. 126, 129 Кон сти туції Ук -
раїни, ст. 18 КПК). Вплив на суддів у будьBякий спосіб за бо ро -
няється. Суд дя не мо же бу ти без зго ди Вер хов ної Ра ди Ук -
раїни за три ма ний чи за аре ш то ва ний до ви не сен ня об ви ну -
валь но го ви ро ку су дом.

Га рантії не за леж ності і не до тор кан ності суддів поділя ють -
ся на ма теріальні і про це су альні. До ма теріаль них га рантій
відно сять ся: от ри ман ня квар ти ри про тя гом 6 місяців, вста нов -
лен ня сиг налізації, вста нов лен ня те ле фо ну... До про це су аль -
них га рантій відно сять ся: не за лежність суддів від ор ганів вла -
ди, не за лежність суддів від суддів ви що го рівня, особ ли вий
по ря док при тяг нен ня до криміна ль ної відповідаль ності та ін.

4. Од но осо бо вий та ко легіаль ний роз гляд спра ви. Ст.ст.
129 Кон сти туції Ук раїни за зна чає: су до чин ст во в Ук раїні
здійснюється од но осо бо во, ко легією суддів чи су дом при сяж -
них. За за галь ним пра ви лом всі спра ви у суді пер шої інстанції
роз гля да ють ся суд дею од но осо бо во. Од нак спра ви про зло чи -
ни, за які мо же бу ти при зна че но по ка ран ня у ви гляді поз бав -
лен ня волі на строк більше 10 років, роз гля да ють ся ко легією у
складі трьох суддів, як що підсуд ний за явив про це кло по тан -
ня; спра ви про зло чи ни, за які мо же бу ти при зна че но по ка ран -
ня у ви гляді довічно го поз бав лен ня волі, роз гля да ють ся су дом
у складі двох суддів і трьох на род них засіда телів. Роз гляд
справ у апе ляційно му і ка саційно му по ряд ку здійснюється
відповідно апе ляційни ми і ка саційни ми су да ми у складі трьох
суддів (ст. 17 КПК).

5. Прин цип за кон ності — ст. 129 Кон сти туції Ук раїни, ст.
5 КПК. Згідно з цим прин ци пом, всі учас ни ки про це су діють у
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ме жах за ко ну, будьBякі відсту пи від нор ми за ко ну за бо ро ня -
ють ся. До дер жан ня за конів — га рантія пра во суд дя. В су до -
чинстві цей прин цип по ля гає: а) у за без пе ченні ви ко нан ня за -
конів на ши ми пра во охо рон ни ми ор га на ми, в на гляді за юри -
дич ни ми і фізич ни ми осо ба ми; б) в точ но му і не ухиль но му до -
три манні за конів са ми ми слідчи ми про ку ро ра ми і суд дя ми.

6. Рівність усіх учас ників су до во го про це су пе ред за ко -
ном і су дом — ст. 129 Кон сти туції Ук раїни, ст. 261 КПК.

Суть цьо го прин ци пу по ля гає в то му, що об ви ну ва че ний,
підсуд ний, по терпілий, за хис ник, інші учас ни ки про це су ко -
ри с ту ють ся рівни ми пра ва ми що до: 1) по дан ня до казів; 2)
участі в досліджені до казів; 3) за яв лен ня кло по тань.

У свою чер гу суд зо бов’яза ний за без пе чи ти мож ливість
ви ко ри с тан ня цих прав.

7. За без пе чен ня до ве де ності ви ни — п. 8 ст. 129 Кон сти -
туції Ук раїни, ст. 4, 22, 49B53 КПК.

За клю чається в за без пе чені прав і за кон них інте ресів всіх
учас ників про це су: об ви ну ва че но го, підсуд но го, по терпіло го,
за хис ни ка та інших. Ці осо би наділені пра ва ми, ре алізація
яких доз во ляє їм осо би с то за хи ща ти свої інте ре си. По -
терпілий, по зи вач, відповідач вправі ско ри с та ти ся до по мо гою
пред став ни ка. За кон по кла дає на суд дю, про ку ро ра, слідчо го
обов’язок роз’яс ни ти ці пра ва і за без пе чи ти їх здійснен ня.

Суд дя, про ку рор, слідчий зо бов’язані вжи ти за ходів що до
охо ро ни жит тя і май на учас ників про це су, вста но ви ти вин них
і при тяг ти їх до відповідаль ності.

Стат тя 22 КПК зо бов’язує суд дю, про ку ро ра, слідчо го
розсліду ва ти да ну спра ву всебічно, по вно, об’єктив но.

Всебічність — ви су нен ня всіх версій як про ти, так і на ко -
ристь об ви ну ва че но го.

По вно та — це пра виль не виз на чен ня пред ме та до ка зу ван -
ня і по вне з’ясу ван ня об ста вин спра ви.

Об’єктивність — не упе ре д женість судді, про ку ро ра,
слідчо го, їх без сто ронність. За на яв ності об ста вин, які вик ли -
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ка ють сумнів в об’єктив ності судді, про ку ро ра, слідчо го, во ни
підля га ють відво ду.

8. Прин цип зма галь ності — ст. 129 Кон сти туції Ук раїни,
ст. 161, 261, 264, 296 КПК.

Прин цип зма галь ності пе ред ба чає та ку по бу до ву про це су,
при якій функції об ви ну ва чен ня і за хи с ту відо крем ленні від
функції вирішен ня спра ви, а об ви ну ва чу і за хис ни ку на дані
рівні мож ли вості для відсто ю ван ня своїх по зицій.

Про бле ми:
1) суд ви ко нує функцію об ви ну ва чен ня, зо к ре ма він по ру -

шує спра ви (ст. 27 КПК).
2) при відмові про ку ро ра від об ви ну ва чен ня суд про дов -

жує роз гляд спра ви (ст. 264).
3) при роз гляді ба га ть ох справ про ку рор не з’яв ляється на

засідан ня.
4) на стадії до су до во го слідства цей прин цип май же не діє.
9. Підтри ман ня дер жав но го об ви ну ва чен ня в суді про ку -

ро ром — ст. 129 Кон сти туції Ук раїни, ст. 264 КПК.
Про ку рор бе ре ак тив ну участь у дослідженні до казів, пер -

шим ро бить за яви, вно сить кло по тан ня, до пи тує свідків,
підсуд но го, по терпіло го, відкри ває су дові де ба ти, по дає су ду
свої мірку ван ня з при во ду за сто су ван ня криміна ль но го ко дек -
су і міри по ка ран ня.

Участь про ку ро ра обов’яз ко ва за ви нят ком:
1) справ при ват но го об ви ну ва чен ня (ст. 27 КПК);
2) ко ли про ку рор відмов ляється від участі у справі (ст. 264

КПК).
Підтри му ю чи об ви ну ва чен ня, про ку рор ке рується ви мо -

га ми за конів, внутрішніми пе ре ко нан ня ми та ма теріала ми
спра ви.

10. За без пе чен ня об ви ну ва че но му пра ва на за хист — ст.
129 Кон сти туції Ук раїни, ст. 21 КПК.

Цей прин цип вклю чає три скла дові ча с ти ни: 1) осо би с тий
за хист; 2) про фесійний за хист; 3) офіційний за хист.
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Осо би с тий за клю чається в то му, що за кон наділяє об ви ну -
ва че но го су купністю прав, які доз во ля ють йо му осо би с то за -
хи ща ти і відсто ю ва ти свої інте ре си, спро с то ву ва ти об ви ну ва -
чен ня.

Про фесійний — за клю чається у на данні об ви ну ва че но му
пра ва ско ри с та ти ся по слу га ми про фесійно го за хис ни ка. Осо -
би, яким за хис ник пе ред ба че ний на да ва ти їх без ко ш тов но —
ма лолітні, осо би які ма ють психічні ва ди, осо би які ма ють
фізичні ва ди, осо би, які не во лодіють мо вою су до чин ст ва, не о -
судні, ко ли санкція статті, за якою кваліфікується зло чин, пе -
ред ба чає довічне ув’яз нен ня. У суді апе ляційної інстанції
участь за хис ни ка у зга да них ви пад ках є обов’яз ко вою, як що в
апе ляції ста вить ся пи тан ня про погіршен ня ста но ви ща за су д -
же но го чи ви прав да но го. 

Офіційний — за клю чається в то му, що пра во охо ронні ор -
га ни зо бов’язані роз’яс ни ти ці пра ва об ви ну ва че но му і за без -
пе чи ти їх здійснен ня.

По ру шен ня цьо го прин ци пу оз на чає істот не по ру шен ня
ви мог за ко ну (ст. 370 КПК).

11. Гласність су до во го про це су — ст. 129 Кон сти туції Ук -
раїни, ст. 20 КПК.

Роз гляд справ у всіх су дах відкри тий за де я ким ви нят ком.
Кож на осо ба, якій ви пов ни лось 16 років, мо же прий ти на су до -
ве засідан ня, хід засідан ня мо же висвітлю ва ти ся у ЗМІ.

Навіть як що засідан ня за кри те, то цей прин цип не ви клю -
чається, то му що існує внутрішня гласність, крім то го, ви рок у
справі завжди ого ло шується публічно.

За кри те засідан ня про во дить ся: 1) з ме тою збе ре жен ня
таємниці (дер жав ної, ко мерційної, банківської); 2) у спра вах
не по внолітніх; 3) з ме тою не роз го ло шен ня відо мо стей про
інтим не жит тя; 4) з ме тою га ран ту ван ня без пе ки учас ників
про це су; 5) з ме тою охо ро ни таємниці уси нов лен ня.

Крім то го, хід роз гля ду спра ви має су про во д жу ва ти ся йо -
го по вним фіксу ван ням технічни ми за со ба ми на ви мо гу хо ча б
од но го учас ни ка су до во го роз гля ду (ст. 871 КПК).
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12. За без пе чен ня апе ляційно го і ка саційно го ос кар жен -
ня рішень су ду — ст. 129 Кон сти туції Ук раїни, ст. 347—400
КПК.

Су до чин ст во за без пе чується апе ляційним і ка саційним
ос кар жен ням. Учас ни ки про це су ма ють пра во на по дан ня апе -
ляції на рішен ня су ду про тя гом 15 днів з мо мен ту ви не сен ня
ви ро ку, а як що підсуд ний пе ре бу ває під вар тою, то з мо мен ту
вру чен ня йо му копії ви ро ку. Суд, який по ста но вив ви рок, пе -
ре дає спра ву ра зом з по да ною апе ляцією і за пе ре чен ня ми на
неї до апе ляційно го су ду і виз на чає да ту роз гля ду спра ви.
Спра ва при зна чається до роз гля ду не пізніше трьох місяців з
дня на прав лен ня її до апе ляційно го су ду (ст. 354 КПК).

У ви пад ках, ко ли при по пе ред нь о му або апе ляційно му
роз гляді спра ви апе ляційний суд виз нав не обхідним про ве с ти
су до ве слідство, він мо же пе ре не с ти роз гляд спра ви не більше,
як на 30 діб.

Строк по дачі ка сації ста но вить 1 місяць після ви не сен ня
рішен ня, а як що ви рок вже пе ревіряв ся, то 6 місяців (ст. 386
КПК). Роз гля да ти ся спра ва має про тя гом двох місяців з дня її
над хо д жен ня до ка саційно го су ду (ст. 392 КПК).

13. Пре зумпція не ви ну ва тості — ст. 62 Кон сти туції Ук -
раїни, ст. 15 КПК. 

Осо ба вва жається не ви ну ва тою у вчи ненні зло чи ну і не
мо же бу ти підда на криміна ль но му по ка ран ню, до ки її ви ну не
бу де до ве де но у за кон но му по ряд ку і вста нов ле но об ви ну валь -
ним ви ро ком. Ніхто не зо бов’яза ний до во ди ти свою не ви ну -
ватість у вчи нені зло чи ну. Об ви ну ва чен ня не мо же ґрун ту ва -
ти ся на до ка зах одер жа них не за кон ним шля хом, а та кож на
при пу щен нях.

Діє пра ви ло — In dubio pro reo — сумніви тлу ма чать ся на
ко ристь об ви ну ва че но го.

Прак тич не зна чен ня цьо го прин ци пу по ля гає у на ступ но -
му:

1) по ки ве деть ся розсліду ван ня спра ви, не доз во ляється
ви с ту па ти у ЗМІ, на зи ва ти підо зрю ва но го зло чин цем;

16

Кримінальний процес: Україна, ФРН , Франція, Англія, США



2) обов’язок до ка зу ва ти ле жить на пра во охо рон них ор га -
нах;

3) за бо ро няється до ма га тись по ка зань об ви ну ва че но го
шля хом по гроз, на силь ст ва та інших не за кон них ме тодів;

4) не до ка за на ви ну ватість в юри дич но му відно шенні
прирівнюється до до ка за ної не ви ну ва тості.

У разі ска су ван ня ви ро ку су ду як не пра вомірно го дер жа ва
відшко до вує ма теріальні та мо ральні збит ки, за вданні без -
підстав ним за су д жен ням.

14. Ви борність і при зна чу ваність суддів — ст. 128, 148
Кон сти туції Ук раїни.

Пер ше при зна чен ня на по са ду про фесійно го судді стро -
ком на п’ять років здійснюється Пре зи ден том Ук раїни, всі
інші судді при зна ча ють ся Вер хов ною Ра дою Ук раїни без стро -
ко во в по ряд ку, вста нов ле но му за ко ном.

Суд дя Кон сти туційно го Су ду Ук раїни при зна чається на
дев’ять років без пра ва бу ти при зна че ним на по втор ний строк. 

15. Прин цип дер жав ної мо ви су до чин ст ва — ст. 10 Кон -
сти туції Ук раїни, ст. 19 КПК.

Су до чин ст во про ва дить ся ук раїнською мо вою або мо вою
більшості на се лен ня да ної місце вості. Осо бам, що бе руть
участь у справі і не во лодіють мо вою, якою про ва дить ся су до -
чин ст во, за без пе чується пра во ро би ти за яви, да ва ти по ка зан -
ня, за яв ля ти кло по тан ня, знай о ми ти ся з усіма ма теріала ми
спра ви, ви с ту па ти в суді рідною мо вою і ко ри с ту ва ти ся по слу -
га ми пе ре кла да ча. Об ви ну валь ний вис но вок і ви рок ма ють бу -
ти обов’яз ко во вру чені об ви ну ва че но му, який не во лодіє мо -
вою су до чин ст ва, в пе ре кладі на йо го рідну мо ву або іншу мо -
ву, якою він во лодіє.

16. Прин цип не до тор кан ності осо би — ст.ст. 29, 30, 31
Кон сти туції Ук раїни, ст. 14 КПК.

Кож на осо ба має пра во на сво бо ду та осо би с ту не до тор -
канність. Ніхто не мо же бу ти за аре ш то ва ний, три ма ти ся під
вар тою інак ше як за вмо ти во ва ним рішен ням су ду. У разі на -
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галь ної не обхідності за побігти зло чи ну мож ли ве за три ман ня і
без рішен ня су ду, але ли ше на 72 го ди ни.

Ко жен за три ма ний має пра во ос кар жи ти рішен ня про за -
три ман ня.

Кож но му га ран тується не до тор канність жит ла, не до пу с -
кається про ник нен ня у жит ло без вмо ти во ва но го рішен ня су -
ду. Але у ви нят ко вих ви пад ках, пов’яза них із вря ту ван ням
жит тя лю дей і май на, про ник нен ня у жит ло мож ли ве і без
рішен ня су ду.

Кож но му га ран тується таємни ця ли с ту ван ня, ви нят ки мо -
жуть бу ти вста нов лені ли ше су дом.

17. Прин цип публічності (офіційності) — ст. 4 КПК.
Пра во охо ронні ор га ни, зо бов’язані по ру ши ти криміна ль -

ну спра ву в кож но му ви пад ку ви яв лен ня оз нак зло чи ну.
Обов’яз ки пра во охо рон них ор ганів:
1) во ни зо бов’язані по ру ши ти і розсліду ва ти спра ву не за -

леж но від ба жан ня по терпіло го і ви яс ни ти всі об ста ви ни спра -
ви;

2) про ку рор зо бов’яза ний пе ре да ти спра ву до су ду;
3) суд зо бов’яза ний роз г ля ну ти цю спра ву і ви не с ти рі -

шен ня.
Цей прин цип діє на кожній стадії про це су і про яв ляється

у на ступ но му:
w на першій стадії — у пе ревірці при водів і підстав по ру -

шен ня спра ви, і при ви не сенні по ста но ви про по ру шен -
ня спра ви;

w на другій — у вжитті за ходів що до зби ран ня до казів і
з’ясу ван ня всіх об ста вин спра ви;

w на третій — у пе ревірці на яв ності до статніх до казів;
w на чет вертій — у дослідженні всіх до казів і ви не сенні за -

кон но го рішен ня;
w на п’ятій, сьомій і восьмій — у пе ревірці за кон ності і

обґрун то ва ності прий ня то го рішен ня;
w на шостій — у вжитті за ходів до ви ко нан ня ви ро ку.
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Ви нят ки з прин ци пу публічності — спра ви при ват но го,
при ват ноBпублічно го об ви ну ва чен ня (ст. 27 КПК) і за прими -
рен ням обвинуваченого з потерпілим (ст. 8 КПК).

18. Прин цип вільної оцінки до казів — ст. 67 КПК.
Цей прин цип за клю чається в то му, що суд дя, слідчий, про -

ку рор оціню ють до ка зи за своїм внутрішнім пе ре ко нан ням і
ніякі до ка зи для них не ма ють на пе ред ус та нов ле ної си ли.
Оцінка до казів кон тро ль о ва на: 1) нор ма ми КПК; 2) апе -
ляційни ми і ка саційни ми інстанціями.

Внутрішнє пе ре ко нан ня судді, слідчо го, про ку ро ра має
ґрун ту ва ти ся на об’єктив но му роз гляді всіх об ста вин спра ви.
Всі рішен ня ма ють бу ти вмо ти во вані. Важ ли вою пе ре ду мо вою
оцінки до казів є їх пе ревірка.

Спо со би пе ревірки:
w аналіз кож но го до ка зу ок ре мо;
w зістав лен ня з іншим до ка за ми;
w про ва д жен ня по втор них, до дат ко вих слідчих дій;
w про ва д жен ня опе ра тив ноBроз шу ко вих за ходів.
До змісту оцінки до казів вхо дить вста нов лен ня їх до -

стовірності, на леж ності, до пу с ти мості, до стат ності.
До стовірність до казів — оз на чає, що во ни пра виль но,

адек ват но відо б ра жа ють сліди зло чи ну.
На лежність до казів — оз на чає їх при датність для вста нов -

лен ня об ста вин спра ви.
До пу с тимість до казів — виз на чається за конністю дже ре ла,

умов і спо собів їх, одер жан ня.
До статність до казів — це та ка су купність до казів, яка дає

мож ливість для прий нят тя пра виль но го рішен ня у справі.
При оцінці до казів не обхідно пе ре ко на ти ся:
w чи пе ред ба че ний до каз КПК;
w чи не бу ло по ру шен ня при одер жані до казів, а як що бу -

ли, то чи суттєві.
Не до пу с тимість ви ко ри с тан ня до казів:
w не мо жуть бу ти до ка за ми повідо млені свідком чи по -

терпілим дані, дже ре ло яких невідо ме (ст. 68 КПК);
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w за бо ро няється до пи ту ва ти як свідків, за хис ників, ро -
дичів, свя ще ників, но таріусів то що (ст. 69 КПК);

w учас ни ки су до вих де батів мо жуть по си ла ти ся ли ше на
ті до ка зи, які досліджені у суді (ст. 318 КПК).

Оцінка до казів є обов’яз ко вою для слідчо го, про ку ро ра,
судді на всіх стадіях про це су.

19. Ус та нов лен ня об’єктив ної істи ни — ст.ст. 2, 23, 64, 433
КПК.

Істи на — це по вна і точ на відповідність об’єктив ної
дійсності вис нов кам судді, слідчо го, про ку ро ра в кон кретній
справі.

Прин цип вста нов лен ня об’єктив ної істи ни — це ви мо га за -
ко ну, яка зо бов’язує суд дю, слідчо го, про ку ро ра досліди ти об -
ста ви ни спра ви, вста но ви ти всі фак ти для пра виль но го
вирішен ня спра ви.

Ніяких ви нятків з цьо го прин ци пу за кон не пе ред ба чає.
Де які рішен ня прий ма ють ся на ос нові імовірних знань

(по ру шен ня спра ви, за сто су ван ня за побіжних за ходів). Істи на
не вста нов люється у ви пад ку по ми лу ван ня, при по вер нені
спра ви на досліду ван ня.

20. Без по се редність, усність, без пе рервність су до во го
роз гля ду — ст. 257 КПК.

Суд пер шої інстанції по ви нен без по се ред ньо досліди ти
до ка зи у справі: до пи та ти підсуд них, по терпілих, свідків, за -
слу ха ти вис нов ки ек с пертів, ог ля ну ти ре чові до ка зи, ого ло си -
ти про то ко ли та інші до ку мен ти.

Як ви ня ток, суд мо же ого ло си ти по ка зан ня підсуд но го чи
свідка: 

а) при на яв ності істот них су пе реч но с тей між по ка зан ня -
ми, які підсуд ний чи свідок да вав на суді і під час до су до во го
розсліду ван ня;

б) у разі відмо ви підсуд но го да ва ти по ка зан ня в суді;
г) ко ли спра ва роз гля дається у відсут ності підсуд но го чи

свідка (ст.ст. 301, 306 КПК).
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Усність оз на чає, що всі до ка зи ма ють бу ти дослідженні і
об го во рені ус но. Ніяких ви нятків не має. 

Без пе рервність су до во го роз гля ду. Су до ве засідан ня з
кож ної спра ви відбу вається без пе рерв но, крім ча су, при зна че -
но го для відпо чин ку. Це зна чить, що роз гляд суд дею інших
справ до закінчен ня по ча тої спра ви не до пу с кається. Після
підпи сан ня ви ро ку судді по вер та ють ся до за лу засідан ня, де
го ло ву ю чий або один із суддів про го ло шує ви рок. 

Пе ре рви мож на ро би ти:
w для підго тов ки учас ників до су до вих де батів, реплік;
w для ви тре бу ван ня но вих до казів, про ве ден ня ек с пер ти зи;
w для заміни учас ників про це су (за хис ни ка, се к ре та ря,

про ку ро ра);
w для відпо чин ку суддів, вжи ван ня їжі. 

1.1.3. Учас ни ки криміна ль но го про це су

1. Кла сифікація учас ників про це су. 2. Суд (суд дя).
3. Про ку рор. 4. Ор га ни розсліду ван ня. 5. Підста ви для
відво ду і са мовідво ду судді, про ку ро ра, слідчо го.

1. Кла сифікація учас ників про це су. Всіх учас ників про -
це су мож на поділи ти на три гру пи:

а) Суд і пра во охо ронні ор га ни.
б) Осо би, що ма ють якийсь інте рес у справі (за хис ни ки,

по зи вачі, відповідачі, по терпілі).
в) Осо би які не ма ють осо би с тих інте ресів (свідки, по -

няті), а та кож осо би, які до по ма га ють пра во охо рон ним ор га -
нам (спеціалісти, се к ре тарі).

2. Суд (суд дя) — цен т раль ний ор ган у криміна ль но му су -
до чинстві, це ор ган, який виз на чає ре зуль тат криміна ль ної
спра ви. Ос новні по вно ва жен ня: суд дя мо же по ру ши ти кри -
міна ль ну спра ву, він ви ко нує функцію по пе ред нь о го роз гля ду
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спра ви, вирішує спра ву по суті, бе ре участь у апе ляційно му і
ка саційно му роз гляді спра ви.

Суд у всіх стадіях про це су — dominus litis (гос по дар про -
це су).

3. Про ку рор — це єди ний учас ник всіх стадій про це су.
Фор ми діяль ності про ку ро ра: 1. По ру шен ня криміна ль ної

спра ви. 2. При тяг нен ня до відповідаль ності осіб, що вчи ни ли
зло чин. 3. Здійснен ня на гля ду за ор га на ми розсліду ван ня. 4.
Обов’яз ко ва участь про ку ро ра у по пе ред нь о му роз гляді спра -
ви суд дею. 5. Ви ко нан ня функції дер жав но го об ви ну ва чен ня,
за яв лен ня кло по тань, відводів. 6. Участь у роз гляді спра ви в
апе ляційно му і ка саційно му суді. 7. Здійснен ня на гля ду за ви -
ко нан ням ви ро ку.

4. Ор га ни розсліду ван ня — це ро до ве по нят тя. Поділя -
ють ся во ни на ор га ни дізнан ня і ор га ни слідства.

До ор ганів слідства відно сять ся: слідчі про ку ра ту ри (за -
галь ної, військо вої, при ро до охо рон ної, транс порт ної), слідчі
ор ганів внутрішніх справ, слідчі ор ганів без пе ки, слідчі по дат -
ко вої міліції. Як пра ви ло, всі рішен ня слідчий прий має са -
мостійно, за ви нят ком тих, для яких потрібна санкція про ку -
ро ра. Вказівка про ку ро ра є обов’яз ко вою для слідчо го. Але
слідчий мо же вис ло ви ти не зго ду з рішен ням про ку ро ра у та -
ких ви пад ках: 1) про при тяг нен ня як об ви ну ва че но го; 2) про
кваліфікацію зло чи ну і об сяг об ви ну ва чен ня; 3) про на прав -
лен ня спра ви до су ду; 4) про за крит тя спра ви.

У да них ви пад ках слідчий має пра во не ви ко ну ва ти
вказівку про ку ро ра і повідо ми ти про це про ку ро ра ви що го
рівня. У цьо му разі про ку рор або ска со вує вказівки про ку ро ра
ни жчо го рівня, або до ру чає про ва д жен ня слідства в цій справі
іншо му слідчо му.

Функції ор ганів дізнан ня ви ко ну ють: міліція; податкова
міліція; ор га ни без пе ки; ор га ни прикор до нної служби; ор га ни
дер жав но го по жеж но го на гля ду; митні ор га ни; на чаль ни ки  ус -
та нов виконання покарань; начальники органів управління
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Військової служби правопорядку у ЗС України; командири
кораблів під час походу за межами України; ко ман ди ри
військо вих ча с тин; капіта ни морсь ких су ден, які пе ре бу ва ють
у да ле ко му пла ванні (ст. 101 КПК).

5. Підста ви і по ря док відво ду суддів, про ку рорів, слідчих
пе ред ба чені у ст.ст. 54 — 63 КПК.

Суд дя підля гає відво ду:
1. Як що він яв ляється по зи ва чем, відповіда чем або ро ди -

чем учас ників про це су.
2. Як що суд дя брав участь у даній справі у якості свідка,

ек с пер та, пе ре кла да ча.
3. Як що суд дя осо би с то або йо го ро дичі зацікав лені у ре -

зуль та тах спра ви.
4. При на яв ності інших підстав, що вик ли ка ють сумнів в

об’єктив ності судді.
5. Як що суд дя вже брав участь при роз гляді спра ви у судді

пер шої інстанції, то він не мо же бра ти участь при по втор но му
роз гляді спра ви.

Для відво ду про ку ро ра за сто со ву ють ся та кож підста ви, як
і для відво ду судді. Од нак існу ють певні ви нят ки. Так, по пе -
ред ня участь про ку ро ра у роз гляді спра ви у суді пер шої
інстанції не є підста вою для йо го відво ду при по даль шо му пе -
ре гляді спра ви у апе ляційно му чи ка саційно му суді.

До слідчо го за сто со ву ють ся такі ж пра ви ла відво ду, що й
до судді і про ку ро ра.

По ря док відво ду:
w як що спра ва роз гля дається ко легією суддів, то пи тан ня

про відвід вирішу ють інші судді цієї ко легії. При
рівності го лосів суд дя підля гає відво ду;

w пи тан ня про відвід про ку ро ра за кло по тан ням зацікав -
ле ної сто ро ни вирішує про ку рор ви що го рівня;

w пи тан ня про відвід слідчо го вирішує про ку рор, який
здійснює на гляд за слідчим. За ява про відвід слідчо го
має бу ти роз г ля ну та про тя гом 24 го дин.
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1.1.4. Інші учас ни ки криміна ль но го про це су

1. Підо зрю ва ний. 2. Об ви ну ва че ний. 3. За хис ник. 4. По -
терпілий і йо го пред став ник. 5. По зи вач і йо го пред -
став ник. 6. Відповідач і йо го пред став ник.

1. Підо зрю ва ний — це осо ба, що за три ма на за підо зрою у
вчи ненні зло чи ну, а та кож осо ба, до якої за сто со ва но за -
побіжний захід до пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня. Підста ви для
за три ман ня осо би за зна чені у ст. 106 КПК. 

Особ ли вості про це су аль но го ста но ви ща підо зрю ва но го:
він як учас ник про це су з’яв ляється тільки на пер ших стадіях
(не більше 15 днів з дня за три ман ня). При по даль шо му роз -
гляді спра ви, за на яв ності до то го підстав, підо зрю ва ний мо же
ста ти об ви ну ва че ним, свідком, по терпілим. При за три манні
підо зрю ва но го скла дається про то кол за три ман ня.

Пра ва підо зрю ва но го:
1. Зна ти, у вчи ненні яко го зло чи ну йо го підо зрю ють. Це

пра во га ран тується тим, що: у про то колі за три ман ня обов’яз -
ко во ма ють бу ти вка зані мо ти ви і підста ви за три ман ня, пе ред
до пи том підо зрю ва но му ого ло шується, в чо му він підо -
зрюється.

2. Ма ти за хис ни ка і по ба чен ня з ним до пер шо го до пи ту.
3. Да ва ти по ка зан ня. Це пра во за без пе чується обов’яз ком

слідчо го відра зу ж до пи та ти підо зрю ва но го, але не пізніше 24
го дин з мо мен ту за три ман ня. Да ва ти по ка зан ня — це йо го пра -
во, а не обов’язок. Підо зрю ва ний мо же відмо ви ти ся да ва ти по -
ка зан ня, відповіда ти на за пи тан ня.

4. За яв ля ти кло по тан ня. У разі відмо ви у кло по танні
слідчий ви но сить мо ти во ва ну по ста но ву.

5. По да ва ти до ка зи.
6. По да ва ти скар ги на дії про ку ро ра, слідчо го.
7. За яв ля ти відвід слідчо му, про ку ро ру, дізна ва чу.
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8. З доз во лу слідчо го бра ти участь у про ве дені слідчих дії.
9. Підо зрю ва ний має пра во на пе ре кла да ча.
10. За на яв ності відповідних підстав має пра во на за без пе -

чен ня без пе ки (ст. 431 КПК).
Обов’яз ки підо зрю ва но го:
1. З’яв ля ти ся за вик ли ком слідчо го.
2. До три му ва ти ся по ряд ку при розсліду ванні спра ви.
2. Об ви ну ва че ний — це осо ба, що до якої ви не се на по ста -

но ва про при тяг нен ня до криміна ль ної відповідаль ності (ст.
43 КПК).

Пра ва об ви ну ва че но го: 1. Зна ти, у чо му йо го об ви ну ва чу -
ють. Це пра во га ран тується тим, що слідчий зо бов’яза ний
пред’яви ти об ви ну ва че но му по ста но ву про при тяг нен ня до
криміна ль ної відповідаль ності не пізніше 48 го дин із мо мен ту
її ви не сен ня (ст. 133 КПК). 2. Да ва ти по яс нен ня що до пред’яв -
ле но го об ви ну ва чен ня. 3. При скла данні про то ко лу має пра во
вно си ти по прав ки і до пов нен ня. 4. Знай о ми ти ся з ма теріала ми
спра ви після розсліду ван ня. 5. Ма ти за хис ни ка. 6. За яв ля ти
відво ди, по да ва ти до ка зи. 7. По да ви ти скар ги на дії та рішен ня
судді, про ку ро ра, слідчо го. 8. За на яв ності відповідних підстав
— на за без пе чен ня без пе ки.

Обов’яз ки об ви ну ва че но го: 1. З’яв ля ти ся за вик ли ком
слідчо го, про ку ро ра. 2. Не ухи ля ти ся від розсліду ван ня і су ду.
3. До три му ва ти ся по ряд ку су до во го засідан ня. 4. Ви ко ну ва ти
ви мо ги судді, про ку ро ра, слідчо го при освіду ванні та пред’яв -
ленні зразків для порівняль но го досліджен ня. 5. Та інші.

3. За хис ни ком мо жуть бу ти осо би, які ма ють свідоцтво
про пра во на зай нят тя ад во катсь кою діяльністю, фахівці в га -
лузі пра ва, які за за ко ном ма ють пра во на на дан ня пра во вої до -
по мо ги осо би с то чи за до ру чен ням юри дич ної осо би. Як за -
хис ни ки до пу с ка ють ся і близькі ро дичі об ви ну ва че но го, але
ли ше під час су до во го роз гля ду спра ви (ст. 44 КПК).

Пра ва за хис ни ка: 1. Одер жа ти по ба чен ня з об ви ну ва че -
ним. 2. Знай о ми ти ся з ма теріала ми спра ви, ро би ти ви пи с ки.
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3. По да ва ти до ка зи. 4. За яв ля ти кло по тан ня, відво ди. 5. Бра ти
участь у су до во му роз гляді спра ви. 6. По да ва ти скар ги на дії
судді, про ку ро ра слідчо го. 7. З доз во лу слідчо го бу ти при -
сутнім при про ве денні слідчих дій. 8. Та інші.

Обов’яз ки за хис ни ка: 1. Не по ру шу ва ти по ряд ку су до во го
роз гля ду спра ви. 2. Сумлінно ви ко ну ва ти свої обов’яз ки. 3.
До три му ва ти ся при ся ги. 4. Та інші.

4. По терпілий — це осо ба, якій зло чи ном за подіяно мо -
раль ну, фізич ну або май но ву шко ду. Про виз нан ня осо би по -
терпілим дізнавач, слідчий, суддя ви но сять по ста но ву, а суд
ух ва лу (ст. 49 КПК).

Пра ва по терпіло го: 1. Да ва ти по ка зан ня. 2. По да ва ти до ка -
зи, скар ги. 3. За яв ля ти кло по тан ня, відво ди. 4. Знай о ми ти ся з
ма теріала ми спра ви. 5. Бра ти участь у дослідженні до казів у
суді. 6. Та інші.

У спра вах при ват но го об ви ну ва чен ня по терпілий має пра -
во підтри му ва ти об ви ну ва чен ня (ст. 27 КПК). Свої пра ва по -
терпілий мо же ре алізу ва ти са мостійно або че рез своїх пред -
став ників. Пред став ни ка ми мо жуть бу ти ад во кат, ро дичі. У
разі смерті по терпіло го йо го пра ва пе ре хо дять до йо го ро дичів.

Обов’яз ки по терпіло го: 1. З’яв ля ти ся за вик ли ком судді,
про ку ро ра, слідчо го. 2. Да ва ти прав диві по ка зан ня. 3. Не роз -
го ло шу ва ти да них розсліду ван ня. 4. Мо ти ву ва ти кло по тан ня.

Не мо жуть виз на ва ти ся по терпіли ми осо би, яким на не се -
на шко да зло чин ни ми діями внаслідок амо раль ної чи не за кон -
ної по ведінки.

5. По зи вач і йо го пред став ник. Осо ба, яка за зна ла ма -
теріаль ної шко ди від зло чи ну, має пра во пред’яви ти об ви ну ва -
че но му і осо бам, що не суть ма теріаль ну відповідальність за об -
ви ну ва чен ням, по зов, який роз гля дається ра зом з криміна ль -
ною спра вою (ст.ст. 50, 52 КПК).

Пра ва по зи ва ча:
1. По да ва ти до ка зи, скар ги. 2. За яв ля ти кло по тан ня, відво -

ди. 3. Бра ти участь у су до во му роз гляді. 4. Про си ти суд дю,
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слідчо го, про ку ро ра вжи ти за ходів для за без пе чен ня по зо ву:
на кла с ти арешт на май но, банківські ра хун ки. 5. Знай о ми ти ся
з ма теріала ми спра ви. 6. Та інші.

Обов’яз ки по зи ва ча:
1. По да ва ти не обхідні до ку мен ти, пов’язані з по зо вом. 2.

Мо ти ву ва ти кло по тан ня. 3. До три му ва ти ся пра вил су до во го
засідан ня.

По зов, як пра ви ло, по дається до об ви ну ва че но го, але мо же
пред’яв ля ти ся і до батьків, опікунів, піклу валь ників або
підприємств, ус та нов, ор ганізацій.

6. Відповідач і йо го пред став ник. Як цивільних відпо -
відачів мо же бу ти при тяг ну то батьків, опікунів, піклу валь -
ників або інших осіб, а та кож підприємства, ус та но ви та ор -
ганізації, які в си лу за ко ну не суть ма теріаль ну відпові -
дальність за шко ду, за вда ну зло чин ни ми діями об ви ну ва че но -
го (cт.ст. 51, 52 КПК).

Цивільний відповідач або йо го пред став ник має такі пра -
ва: 1. За пе ре чу ва ти про ти пред’яв ле но го по зо ву. 2. Да ва ти по -
яс нен ня. 3. По да ва ти до ка зи. 4. За яв ля ти кло по тан ня. 5. Оз -
най ом лю ва ти ся з ма теріала ми спра ви, що сто су ють ся цивіль -
но го по зо ву, з мо мен ту закінчен ня до су до во го слідства, а у
спра вах, в яких до су до ве слідство не про ва ди ло ся, — після
при зна чен ня спра ви до су до во го роз гля ду. 6. Бра ти участь у
су до во му роз гляді. 7. За яв ля ти відво ди. 8. Та інші.

Обов’яз ки відповіда ча: 1. Не роз го ло шу ва ти да них розслі -
ду ван ня. 2. Мо ти ву ва ти кло по тан ня. 3. До три му ва ти ся по ряд -
ку су до во го розсліду ван ня. 4. Та інші. 
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1.1.5. За хо ди про це су аль но го при му су

1. По нят тя та ви ди за ходів про це су аль но го при му су.
2. Підпи с ка про не виїзд. 3. Осо би с та по ру ка. 4. По ру -
ка гро мадсь кої ор ганізації або тру до во го ко лек ти ву.
5. За ста ва. 6. Взят тя під вар ту. 7. На гляд ко ман ду -
ван ня військо вої ча с ти ни. 8. Віддан ня не по внолітньо го
під на гляд батьків, опікунів, піклу валь ників або адмі ні -
страції ди тя чої ус та но ви. 9. За три ман ня підо зрю ва -
но го. 10. Відсто ро нен ня об ви ну ва че но го від по са ди.

1. По нят тя та ви ди за ходів про це су аль но го при му су. За -
хо ди про це су аль но го при му су — це за хо ди, які в при му со во му
по ряд ку:

w за без пе чу ють ви ко нан ня учас ни ка ми су до чин ст ва їх
про це су аль них обов’язків;

w да ють змо гу зби ра ти до ка зи;
w ви клю ча ють мож ливість з бо ку об ви ну ва че но го про -

дов жу ва ти зло чин ну діяльність.
Ці за хо ди поділя ють ся на такі чо ти ри ви ди:
1) за побіжні за хо ди — це за хо ди, які за без пе чу ють не ухи -

лен ня об ви ну ва че но го від слідства і су ду;
2) за хо ди, спря мо вані на за без пе чен ня за собів до ка зу ван -

ня (об шук, виїмка, освіду ван ня);
3) за хо ди, що до за без пе чен ня по ряд ку су до во го роз гля ду

(ви да лен ня із за ли су ду, спла та штра фу);
4) за хо ди що до за без пе чен ня цивільно го по зо ву (арешт на

май но, опис май на).
Найбільша гру па за ходів про це су аль но го при му су — це за -

побіжні за хо ди. Пра во охо ронні ор га ни мо жуть і не за сто со ву -
ва ти за побіжні за хо ди у ви пад ку, ко ли з об ви ну ва че но го бу де
взя то зо бов’язан ня з’яв ля ти ся за вик ли ком судді, про ку ро ра,
слідчо го і повідо мля ти про зміну місця про жи ван ня.
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2. Підпи с ка про не виїзд (ст. 151 КПК) — най роз пов сю д -
женіший за побіжний захід. По ля гає в то му, що підо зрю ва ний
або об ви ну ва че ний да ють пись мо ве зо бов’язан ня не відлу ча ти -
ся без доз во лу слідчо го. Як що об ви ну ва че ний чи підо зрю ва ний
по ру шує це зо бов’язан ня, то до ньо го за сто со вується більш
серй оз ний за побіжний захід. Про мож ливість за сто су ван ня
більш серй оз но го за побіжно го за хо ду до підо зрю ва но го або об -
ви ну ва че но го по пе ре д жує слідчий. Як що ви ни кає не обхідність
ку дись від’їха ти, то не обхідно от ри ма ти дозвіл слідчо го.

Підпи с ка про не виїзд оформ ляється дво ма до ку мен та ми:
по ста но вою про об ран ня за побіжно го за хо ду у ви гляді підпи с -
ки про не виїзд і са мою підпи с кою. Строк дії підпи с ки не вка -
зується, і во на мо же діяти аж до ви ко нан ня ви ро ку.

3. Осо би с та по ру ка (ст.ст. 152, 153 КПК) по ля гає у
відібранні від осіб, що за слу го ву ють довір’я, пись мо во го зо -
бов’язан ня про те, що во ни ру ча ють ся за на леж ну по ведінку та
яв ку об ви ну ва че но го за вик ли ком слідчо го або судді.
Кількість по ру чи телів виз на чає слідчий, але їх має бу ти не
мен ше ніж дві осо би. По ру чи тель повідо мляється про суть
спра ви і по пе ре д жається про мож ливість при тяг нен ня до
відповідаль ності у ви гляді штра фу в розмірі до 200 не о по дат -
ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян у ви пад ку не ви ко нан -
ня об ви ну ва че ним сво го обов’яз ку. По ру чи телі мо жуть відмо -
ви ти ся від по ру ки, при цьо му відбу вається заміна за побіжно -
го за хо ду.

4. По ру ка гро мадсь кої ор ганізації або тру до во го ко -
лек ти ву (ст. 154 КПК) по ля гає у ви не сенні збо ра ми гро -
мадсь кої ор ганізації по ста но ви про те, що во ни ру ча ють ся за
на леж ну по ведінку і яв ку об ви ну ва че но го до судді, слідчо го,
про ку ро ра.

Гро мадсь ка ор ганізація має бу ти оз най ом ле на з ха рак те -
ром об ви ну ва чен ня. Як що об ви ну ва че ний ви бу ває з цієї ор -
ганізації або ор ганізація не мо же за без пе чи ти йо го по ведінку і
яв ку, то слідчий має за сто су ва ти інший за побіжний захід.
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5. За ста ва (ст. 1541 КПК) по ля гає у вне сені на де по зит
пра во охо рон них ор ганів чи су ду гро шей або цінно с тей з ме тою
за без пе чен ня на леж ної по ведінки об ви ну ва че но го.

За ко но дав ст во виз на чає такі мож ливі розміри за ста ви:
1) не мен ше 1000 не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів

гро ма дян що до осо би, яка об ви ну ва чується у вчи ненні особ -
ли во тяж ко го зло чи ну;

2) не мен ше 500 не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів
гро ма дян що до осо би, яка об ви ну ва чується у вчи ненні тяж ко -
го зло чи ну або раніше су ди мої;

3) не мен ше 50 не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро -
ма дян що до інших осіб.

У разі не ви ко нан ня об ви ну ва че ним своїх обов’язків за ста -
ва йде в дохід дер жа ви. У всіх ви пад ках розмір за ста ви не мо -
же бу ти мен шим ціни цивільно го по зо ву.

За ста ва мо же за сто со ву ва ти ся ли ше з доз во лу про ку ро -
ра. Пи тан ня про звер нен ня за ста ви в дохід дер жа ви вирішує
суд.

6. Взят тя під вар ту (ст. 155, 156 КПК) — це най су воріший
за побіжний захід. Він за сто со вується у спра вах про зло чи ни,
за які за ко ном пе ред ба че но по ка ран ня у ви гляді поз бав лен ня
волі на строк по над 3 ро ки (як ви ня ток мож ли вий і мен ший
строк). Місце аре ш ту: слідчий ізо ля тор, тюр ма чи КПЗ (але не
більше 10 днів, далі об ви ну ва че ний має бу ти пе ре ве де ний в
слідчий ізо ля тор). За галь ний строк три ман ня під вар тою ста -
но вить 2 місяці. Він мо же бу ти про дов же ний:

а) до 4 місяців — за по дан ням слідчо го по го д же ним з про -
ку ро ром, або са мим про ку ро ром — суд дею місце во го су ду;

б) до 9 місяців — за по дан ням слідчо го за по го д жен ням з
про ку ро ром об ласті або са мим про ку ро ром — суд дею апе -
ляційно го су ду;

в) до 18 місяців — за по дан ням слідчо го, по го д же ним з Ге -
не раль ним про ку ро ром Ук раїни або йо го за ступ ни ка ми або
са мим цим про ку ро ром — суд дею Вер хов но го Су ду Ук раїни.

30

Кримінальний процес: Україна, ФРН , Франція, Англія, США



Стро ки три ман ня під вар тою закінчу ють ся в день над хо д -
жен ня спра ви до су ду. Оз най ом лен ня об ви ну ва че но го з ма -
теріала ми спра ви в строк три ман ня під вар тою не вклю -
чається. У разі відкли кан ня спра ви з су ду про ку ро ром пе ребіг
строків по нов люється з дня над хо д жен ня спра ви до про ку ро -
ра. При по вер ненні спра ви на досліду ван ня строк три ман ня
під вар тою — 2 місяці.

На чаль ник слідчо го ізо ля то ра зо бов’яза ний не гай но
звільни ти осо бу зBпід вар ти, як що по ста но ва судді про про дов -
жен ня стро ку три ман ня під вар тою не надійшла, а строк три -
ман ня закінчив ся.

Цей за побіжний захід оформ люється по ста но вою судді
або ух ва лою су ду мінімум у чо ти рь ох примірни ках: пер ший
за ли шається в ма теріалах спра ви, дру гий пе ре дається су ду,
третій над си лається у слідчий ізо ля тор, чет вер тий про ку ро ру
який здійснює на гляд за спра вою. Ви ко нується ор га ном, який
об рав та кий за побіжний захід або ор га ном внутрішніх справ.

Як що у за аре ш то ва но го є не по внолітні діти, то слідчий зо -
бов’яза ний вне сти по дан ня до служ би у спра вах не по внолітніх
про вла ш ту ван ня дітей до ди тя чої ус та но ви. Про вжиті за хо ди
слідчий повідо мляє про ку ро ра і за аре ш то ва но го. Та кож вжи -
ва ють ся за хо ди по охо роні май на за аре ш то ва но го.

Про арешт і місце пе ре бу ван ня об ви ну ва че но го слідчий
має повідо ми ти ро дичів за три ма но го і за місцем йо го ро бо ти.
По ба чен ня з за аре ш то ва ним на дає той слідчий, суд дя чи про -
ку рор, у яко го зна хо дить ся спра ва. Три валість по ба чен ня — до
двох го дин один раз на місяць.

7. На гляд ко ман ду ван ня військо вої ча с ти ни (ст. 163 КПК)
за сто со вується до військо во служ бовців. По ля гає у вжит ті за -
ходів, пе ред ба че них ста ту та ми Зброй них Сил Ук раїни, для то -
го, аби за без пе чи ти по ведінку і яв ку об ви ну ва че но го. Ко ман ду -
ван ня військо вої ча с ти ни має бу ти повідо мле но про суть спра -
ви. Ко ман дир повідо мляє у пись мовій формі слід чо го, суд дю чи
про ку ро ра про вста нов лен ня на гля ду за об ви ну ва че ним.
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Об ви ну ва че ний військо во служ бо вець поз бав ляється
пра ва но си ти зброю, не при зна чається в ка ра ул, не звіль -
няється з роз та шу ван ня військо вої ча с ти ни, не на прав ляєть -
ся на ро бо ту.

Як що об ви ну ва че ний втік, пи тан ня про відповідальність
ко ман ду ван ня за не ви ко нан ня обов’язків по на гля ду вирішу -
ється згідно з ста ту та ми Зброй них Сил Ук раїни.

8. Віддан ня не по внолітньо го під на гляд батьків, опікунів,
піклу валь ників або адміністрації ди тя чої ус та но ви (ст. 436
КПК). До не по внолітніх крім за зна че них за побіжних за ходів
мо же за сто со ву ва ти ся і пе ре да ча під на гляд батьків, опікунів,
піклу валь ників або адміністрації ди тя чої ус та но ви. Від цих
осіб бе реть ся пись мо ве зо бов’язан ня, що во ни за без пе чать яв -
ку і на леж ну по ведінку об ви ну ва че но го. Во ни по пе ре д жа ють -
ся про відповідальність у разі не ви ко нан ня сво го обов’яз ку. До
батьків, опікунів, піклу валь ників за сто со вується відпові -
дальність у ви гляді штра фу в розмірі до 200 не о по дат ко ву ва -
них мінімумів до ходів гро ма дян, а адміністрація ди тя чої ус та -
но ви не се дис циплінар ну відповідальність.

9. За три ман ня підо зрю ва но го (ст.ст. 106, 149, 1651 КПК)
— це тим ча со вий за побіжний захід.

Підста ви за три ман ня:
1) осо бу за ста ли під час вчи нен ня зло чи ну або без по се ред -

ньо після йо го вчи нен ня;
2) оче видці і по терпілий пря мо вка за ли на да ну осо бу, що

са ме во на вчи ни ла зло чин;
3) ко ли на підо зрю ва но му, на йо го одя гу, при ньо му або у

йо го житлі ви яв ле но явні сліди зло чи ну.
Осо ба мо же бу ти за три ма на при умові, що їй мо же бу ти

при зна че но по ка ран ня у ви гляді поз бав лен ня волі. Осо ба мо -
же бу ти за три ма на та кож і за інших підстав, зо к ре ма:

а) ко ли осо ба на ма гається втек ти від пра во охо рон них ор -
ганів;

б) як що во на не має постійно го місця про жи ван ня;
в) як що не вста нов ле но осо бу підо зрю ва но го.
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Про то кол про за три ман ня скла дається ор га ном дізнан ня,
за три ма но му роз’яс ню ють ся йо го пра ва. Про то кол підпи -
сується дізна ва чем та за три ма ною осо бою. Копія про то ко лу
вру чається за три ма но му і на прав ляється про ку ро ру. Про за -
три ман ня осо би повідо мляється один з ро дичів за три ма но го. 

Про тя гом сімде ся ти двох го дин після за три ман ня ор ган
дізнан ня:

1) звільняє за три ма но го, — як що не підтвер ди лась підо -
зра у вчи ненні зло чи ну, ви чер пав ся вста нов ле ний за ко ном
строк за три ман ня або за три ман ня бу ло здійсне но з по ру шен -
ням ви мог;

2) звільняє за три ма но го і оби рає що до ньо го за побіжний
захід, не зв’яза ний з три ман ням під вар тою;

3) до став ляє за три ма но го до судді з по дан ням про об ран -
ня йо му за побіжно го за хо ду у ви гляді взят тя під вар ту.

За три ман ня мо же бу ти ос кар же но до су ду. Як що скар га на
за три ман ня осо би надійшла про тя гом пер ших трьох днів, то во на
роз гля дається суд дею ра зом з по дан ням слідчо го, а як що після, то
про тя гом п’яти днів із мо мен ту над хо д жен ня скар ги до судді.

На по ста но ву судді про за конність за три ман ня і за сто су -
ван ня до за три ма но го за побіжно го за хо ду у ви гляді взят тя під
вар ту про тя гом се ми днів мож на по да ти апе ляцію. По да ча апе -
ляції не зу пи няє ви ко нан ня по ста но ви судді.

10. Відсто ро нен ня об ви ну ва че но го від по са ди (ст. 147
КПК) — це захід про це су аль но го при му су, який за сто со -
вується до по са до вих осіб, що при тяг нуті до відповідаль ності
як об ви ну ва чені, за умо ви, що ці осо би мо жуть не га тив но
впли ну ти на хід розсліду ван ня спра ви. Відсто ро нен ня про во -
дить ся з санкції про ку ро ра. Копія по ста но ви на прав ляється за
місцем ро бо ти чи служ би.

Пи тан ня про відсто ро нен ня осіб, що при зна ча ють ся на по -
са ду Пре зи ден том Ук раїни, вирішується са мим Пре зи ден том
за по дан ням Ге не раль но го про ку ро ра України. 

Відсто ро нен ня від по са ди ска со вується по ста но вою слід -
чо го чи про ку ро ра.



1.2. ФЕ ДЕ РА ТИВ НА РЕ С ПУБЛІКА
НІМЕЧ ЧИ НА

1.2.1. Пред мет і ос новні по нят тя

1. За гальні по ло жен ня. 2. За вдан ня криміна ль но го про -
це су.

1. За гальні по ло жен ня. Криміна ль ноBпро це су аль не пра во
Фе де ра тив ної Рес публіки Німеч чи ни є од ним із най -
стабільніших у Європі. Криміна ль ноBпро це су аль ний ко декс
ФРН, прий ня тий у 1887 р., і нині діє в ре дакції від 7.04.1987 р.
У ньо му знай ш ли своє відо б ра жен ня за гальні де мо кра тичні
ідеї ре форм криміна ль но го про це су XIX ст., які в Ні меч чині
от ри ма ли свій роз ви ток у ре зуль таті пе ре мо ги бур жу аз ної ре -
во люції 1848 р., та кож по зи тив но впли нув і фран цузь кий
Криміна ль ноBпро це су аль ний ко декс (ко декс На по ле о на 1808
р.). Йдеть ся про такі прин ци пи, як не за лежність суддів; роз -
поділ функцій об ви ну ва чен ня та вирішен ня справ; ство рен ня
са мостійної про ку ра ту ри; гласність та усність су до во го роз -
гля ду; участь у криміна ль но му пра во судді на род них пред став -
ників (шеф фенів та при сяж них); за бо ро на “по во ро ту до гіршо -
го” (reformatio in pejus); вільна оцінка до казів; за хист прав та
сво бод осо би від зло вжи вань та свавілля у криміналь но му су -
до чинстві.

Но ва ор ганізація криміна ль но го про це су, за сно ва на на за -
зна че них прин ци пах, прий ш ла на зміну німець ко му
інквізиційно му про це су, по сту ла та ми яко го бу ли: сумі щен ня
усіх про це су аль них функцій у ру ках судді; таємне та пись мо ве
су до чин ст во у справі; поз бав лен ня об ви ну ва че но го пра ва на
за хист, за сто су ван ня тор тур як за со бів виз нан ня ви ни.
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По чи на ю чи з 1964 р., Криміна ль ноBпро це су аль ний ко декс
ФРН підда вав ся чис лен ним змінам. На сам пе ред потрібно
відміти ти За кон від 19 груд ня 1964 р. “Про зміни криміна ль -
но го су до чин ст ва та су до ус т рою”, який став відо мий під на -
звою “Ма ла ре фор ма криміна ль но го про це су ФРН”. Цей За -
кон закріпив:

w ви мо гу обов’яз ко во го обґрун ту ван ня взят тя під вар ту;
w об ме жен ня стро ку три ман ня під вар тою шістьма міся -

ця ми;
w на дав пра во об ви ну ва че но му після закінчен ня по пе ред -

нь о го розсліду ван ня знай о ми тись з ма теріала ми спра -
ви;

w роз ши рив пра ва за хис ни ка на ли с ту ван ня та по ба чен ня
з об ви ну ва че ним, який зна хо дить ся під вар тою, то що.

З ме тою при ско рен ня роз вит ку криміна ль но го су до чин ст -
ва в 1974 р. ліквідо ва но інсти тут по пе ред нь о го слідства, який
до цьо го тра диційно роз гля дав ся як по пе реднє слідство судді,
що на да ва ло більше прав об ви ну ва че но му на за хист у
порівнянні з дізнан ням; ска со вані нор ми, які на да ва ли пра во
об ви ну ва че но му за уча с тю за хис ни ка знай о ми ти ся з ма -
теріала ми спра ви, за яв ля ти кло по тан ня, про си ти про ку ро ра
про до дат ко ве за слу хо ву ван ня (це бу ло пе ред ба че но “Ма лою
ре фор мою кримі на ль но го про це су 1964 р.”); вве де но інсти тут
вик лю чен ня за хис ни ка з про це су (як що за хис ник підо -
зрюється в конспіра тив них кон так тах з підза хи сним, зло вжи -
ває своїм пра вом відвіду ван ня місця ув’яз нен ня або це ство -
рює за гро зу не без пеці ФРН то що).

Стадія по пе ред нь о го розсліду ван ня зву же на до фор ми
про ку рорсь ко го дізнан ня, об ме жені кон сти туційні пра ва гро -
ма дян на не до тор канність жит ла, поліції на дані до дат кові по -
вно ва жен ня що до за три ман ня гро ма дян то що.

За кон про зміну криміна ль ноBпро це су аль но го ко дек су
від 14.04.1978 р. об ме жив кон сти туційні пра ва гро ма дян на
не до тор канність жит ла, сво бо ди осо би. З ме тою за три ман ня
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осіб, при чет них до те ро ри с тич них ор ганізацій, роз ши рив
підста ви об шу ку жит ло вих приміщень; на дав пра во судді,
про ку ро ру і поліції ство рю ва ти на ву ли цях, май да нах та
інших гро мадсь ких місцях кон трольні пунк ти, де гро ма дя ни
зо бов’язані засвідчи ти свою осо бу і на да ти речі для об шу ку;
закріпив пра во про ку ра ту ри і поліції за три му ва ти гро ма дян
не тільки з ме тою з’ясу ван ня при чет ності осо би до зло чи ну, а
й будьBяку осо бу, оскільки це за без пе чує розсліду ван ня зло -
чи ну; в спра вах про те ро ри с тичні ор ганізації при осо би с тих
пе ре го во рах за хис ни ка і об ви ну ва че но го тю рем не по меш кан -
ня, де про хо дить по ба чен ня, об лад на не так зва ним роз -
подільним склом, яке б ви клю ча ло пе ре да чу пись мо вих ма -
теріалів і пред метів.

У 1986 р. за кон “Про все за галь ний поліцейсь кий роз шук”
на дав поліції пра во з ме тою за три ман ня підо зрю ва них і роз -
крит тя зло чинів вво ди ти в комп’юте ри поліцейсь ких опе ра -
тив ноBдовідко вих си с тем опе ра тив ну інфор мацію, зібра ну на
гро ма дян, а та кож ав то ма тич но “про чи ту ва ти” за до по мо гою
комп’ютерів спеціаль но ви го тов лені па с пор ти і посвідчен ня
осо би із за ко до ва ни ми в них відо мо стя ми про їх влас ників. 

У 1987 р. за ко ном “Про зміни Криміна ль ноBпро це су аль но -
го ко дек су” пе ред ба че но ряд до пов нень до КПК з ме тою при -
ско рен ня про ва д жен ня з криміна ль них справ і по си лен ня
ефек тив ності криміна ль но го су до чин ст ва, зо к ре ма мож ли -
вості пе ре гля ду суддівсько го на ка зу про по ка ран ня, який на -
брав за кон ної си ли. 

У 1992 р. за ко ном “Про бо роть бу з не ле галь ною торгівлею
нар ко ти ка ми та інши ми фор ма ми ор ганізо ва ної зло чин ності”
КПК до пов не но па ра гра фа ми, що ре гу лю ють про ва д жен ня не -
глас них опе ра тив ноBроз шу ко вих за ходів, зо к ре ма опе ра тив не
впро ва д жен ня офіційних співробітників поліції в якості се к -
рет них агентів у зло чинні ор ганізації; таємне фо то гра фу ван ня;
не глас не зовнішнє спо с те ре жен ня; не глас не ви ко ри с тан ня
відповідних технічних за собів.
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У 1993 р. за ко ном “Про роз груз ку криміна ль но го су до чин -
ст ва” роз ши ре но пе релік підстав зу пи нен ня криміна ль них
справ; об ме же но з цією ж ме тою ос кар жен ня в апе ляційно му
по ряд ку ви років з при зна чен ням по ка рань у ви гляді не знач -
них гро шо вих штрафів; по си ле но ка раль ну вла ду дільнич но го
су ду, на дав ши йо му по вно ва жен ня при зна ча ти по ка ран ня з
поз бав лен ням волі до чо ти рь ох років, а в од но осо бо во му суді
— до двох років; пе ред ба че но до дат кові за хо ди за хи с ту здо -
ров’я і жит тя свідків.

У 1997—2001 рр. до КПК вне сені до пов нен ня, які роз ши -
ри ли підста ви не глас но го про слу хо ву ван ня те ле фон них та
інших пе ре го ворів гро ма дян; роз ши ри ли пра ва по терпілих;
підви щи ли не за лежність суддів і судів, роз ши ри ли по нят тя
по друж жя у зв’яз ку з відповідною ре фор мою в сімей но му
праві ФРН, що бу де де тальніше висвітле но в на ступ них па ра -
гра фах. 

Не обхідно відміти ти, що КПК ФРН не містить норм, які б
пря мо ре гу лю ва ли за вдан ня німець ко го криміна ль но го про це -
су (Strafverfarensrecht). Ці за вдан ня вирішу ють ся і досліджу -
ють ся в те о ре тич них пра цях, в яких відзна ча ють ся такі за вдан -
ня криміна ль но го про це су ФРН:

w ви к рит тя і по ка ран ня ви ну ва тих і тим са мим за хист
суспільства від зло чин них по ся гань;

w не до пу с тимість при тяг нен ня до юри дич ної
відповідаль ності і за су д жен ня не ви ну ва тих;

w яко мо га мен ше втру чан ня дер жав них ор ганів у сфе ру
осо би с тої сво бо ди об ви ну ва че них;

w за без пе чен ня прав і сво бод, честі і гідності об ви ну ва че -
но го, як і будьB якої лю ди ни у пра вовій дер жаві;

w ви клю чен ня будьBяких поліцейсь коBдер жав них зло -
вжи вань ор ганів криміна ль но го пе ресліду ван ня.



1.2.2. Прин ци пи криміна ль но го про це су

1. Си с те ма прин ципів. 2. Прин цип офіційності. 3. Прин -
цип об ви ну ва чен ня, 4. Прин цип за кон ності. 5. Прин цип
обов’яз ку досліджен ня всіх об ста вин криміна ль ної
спра ви. 6. Прин цип без по се ред ності. 7. Прин цип ус -
ності. 8. Прин цип при ско ре но го су до чин ст ва. 9. Прин -
цип глас ності су до чин ст ва. 10. Пре зумпція не ви ну ва -
тості. 11. Прин цип до пу с ти мо го ос кар жен ня су до вих
рішень. 12. Прин цип обов’яз ко вості су до вих рішень.

1. Си с те ма прин ципів. У німецькій те орії не має єди но го
підхо ду до виз на чен ня си с те ми прин ципів криміна ль но го про -
це су. Так, в од них ви пад ках си с те ма вклю чає всі прин ци пи, які
на зи ва ють ся за галь ни ми криміна ль ноBпро це су аль ни ми. До
них відно сять ся прин ци пи: офіційності; об ви ну ва чен ня; за -
кон ності; обов’яз ку досліджен ня всіх об ста вин криміна ль ної
спра ви; пра во во го су до во го за слу хо ву ван ня; швид кості су до -
чин ст ва; без по се ред ності; ус ності; вільної оцінки до казів; тлу -
ма чен ня сумнівів на ко ристь підсуд но го; глас ності; пре зумпції
не ви ну ва тості; при пу с ти мо го ос кар жен ня су до вих рішень;
обов’яз ко вості рішень су ду.

В інших ви пад ках — при близ но ті ж самі прин ци пи кла -
сифіку ють ся за ок ре ми ми оз на ка ми. На при клад, прин ци пи
по ру шен ня про ва д жен ня у справі, до яких на ле жать прин ци пи
офіційності, об ви ну ва чен ня і за кон ності. Або прин ци пи до ка -
зу ван ня — обов’яз ковість досліджен ня всіх об ста вин криміна -
ль ної спра ви, без по се редність, вільна оцінка до казів, тлу ма -
чен ня сумнівів на ко ристь підсуд но го.

Із усіх прин ципів КПК ФРН пря мо закріплює такі прин -
ци пи:

w офіційності — Legalitдtsgrundsatz (ч. 1 § 152);
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w об ви ну ва чен ня — Akkusationsprinzip (§§ 151, 155, 264);
w за кон ності — Gesetzlichkeit (ч. 2 § 152);
w обов’яз ку досліджен ня всіх об ста вин криміна ль ної спра -

ви — erstrecken alle Tatsachen und Beweismittel, die fьr
die Entscheidung von Bedeutung sind (ч. 2 § 155, 244).

2. Прин цип офіційності (Legalitдtsgrundsatz) за клю ча -
ється в то му, що криміна ль не пе ресліду ван ня здійснюється
відповідни ми дер жав ни ми ор га на ми не за леж но від волі по -
терпіло го (ex officio).

Ви нят ком із цьо го прин ци пу є спра ви при ват но го об ви ну -
ва чен ня, які по ру шу ють ся за скар гою по терпіло го. Дія прин -
ци пу офіційності та кож об ме же на віднос но де я ких дер жав них
зло чинів. Для криміна ль но го пе ресліду ван ня з цих справ
обов’яз ко во потрібен спеціаль ний дозвіл відповідно го ор га ну,
який вирішує це за вла сним роз су дом, ви хо дя чи із політич но -
го зна чен ня спра ви, чи потрібно вза галі по ру шу ва ти криміна -
ль не пе ресліду ван ня, чи кра ще від ньо го відмо ви ти ся. На при -
клад, криміна ль не пе ресліду ван ня за об ра зу фе де раль но го
пре зи ден та до пу с кається тільки з йо го доз во лу; об ра за кон сти -
туційних ор ганів (за ко но дав чих ор ганів, кон сти туційних
судів, їх членів) — з доз во лу вка за них ор ганів; роз го ло шен ня
дер жав ної таємниці — з доз во лу фе де раль но го уря ду.

3. Прин цип об ви ну ва чен ня (Akkusationsprinzip). Зміст
цьо го прин ци пу за клю чається в об ме женні ви ро ку су ду об ви -
ну ва чен ням, яке ви су ну ла про ку ра ту ра в до су довій стадії. Діє
пра ви ло: не ма об ви ну ва ча — не має судді. При цьо му суд
пов’яза ний діян ня ми і осо ба ми, вка за ни ми у об ви ну валь но му
вис нов ку (§ 200 КПК ФРН). Су до вий роз гляд криміна ль ної
спра ви мо же бу ти роз по ча то на ос нові по ру шен ня публічно го
об ви ну ва чен ня. Ви хо дя чи з цьо го, розсліду ван ня і рішен ня в
справі мо жуть сто су ва ти ся тільки дій та осіб, ука за них в об ви -
ну ва ченні. Мож ливість до дат ко во го об ви ну ва чен ня віднос но
інших дій та осіб при до три манні виз на че них ви мог за ко ну не
су пе ре чить цьо му прин ци пу.
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Та ким чи ном, при до три манні прин ци пу об ви ну ва чен ня
КПК ФРН ви ма гає участі двох осіб: об ви ну ва ча і судді, який
не мо же бу ти об ви ну ва чем. У діючо му криміна ль но му про цесі
цей прин цип оз на чає, що су до ве слу хан ня спра ви фор маль но
роз по чи нається тільки ак том пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня. 

4. Прин цип за кон ності (Gesetzlichkeit) про го ло шує, що
про ку ра ту ра зо бов’яза на за сто су ва ти за хо ди віднос но всіх пе -
ресліду ва них в криміна ль но му по ряд ку діянь, за на яв ності до -
статніх при водів і підстав. Од нак, як виз нається в німецькій
про це су альній літе ра турі, прин цип по ру шується внаслідок
чис лен них ви нятків, і прак тич но діє прин цип не за кон ності, а
прин цип доцільності (Opportunistдtsprinzip).

КПК ФРН пе ред ба чає ве ли ке ко ло підстав, з яких про ку -
ра ту ра має пра во відмо ви ти ся від криміна ль но го пе ресліду -
ван ня або за кри ти спра ву. Це не тільки спра ви про ма ло значні
криміна ль но ка рані діян ня і спра ви при ват но го об ви ну ва чен -
ня. Вось мий за кон “Про зміни в криміна ль но му праві” від 26
лип ня 1968 р. увів прин цип доцільності віднос но дер жав них
зло чинів (так звані спра ви про за хист дер жа ви) і пе ред ба чив
не виз на чені ос но ви за крит тя справ цієї ка те горії. Так, Ге не -
раль ний про ку рор ФРН має пра во відмо ви ти ся від криміна ль -
но го пе ресліду ван ня дер жав них зло чинів, як що про ве ден ня
су до во го про це су вик ли ка ло б не без пе ку серй оз ної шко ди Фе -
де ра тивній Ре с публіці Німеч чи ни, і як що пе ресліду ван ня про -
тирічи ло б іншим ви щим публічним інте ре сам.

“Вступ ний за кон до криміна ль но го ко дек су ФРН” від 2
бе рез ня 1974 р. на дав пра во про ку ро ру за кри ва ти кримінальні
спра ви з про ступків до по ру шен ня публічно го об ви ну ва чен ня,
як що об ви ну ва че ний у вста нов ле ний термін ви ко нає по кла -
дені на ньо го обов’яз ки, на при клад вне се виз на че ну гро шо ву
су му в до ход за галь но ко рис ної ус та но ви або в дер жав ну каз ну.
З цьо го при во ду в про це су альній літе ра турі ФРН був вис лов -
ле ний по гляд, що ці нор ми за ко ну пе ре тво рю ють криміна ль не
пра во суд дя в ко мерційну уго ду. З іншої сто ро ни, виз нається,
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що на прак тиці спо ну кан ня до ви ко нан ня по кла де них
обов’язків не ви клю чає за сто су ван ня ме тодів, за бо ро не них за -
ко ном. 

5. Прин цип обов’яз ку досліджен ня всіх об ста вин
криміна ль ної спра ви (erstrecken alle Tatsachen und
Beweismittel, die fьr die Entscheidung von Bedeutung sind) оз на -
чає, що суд за обов’яз ком служ би зо бов’яза ний досліди ти всі
об ста ви ни спра ви і при цьо му не пов’яза ний з кло по тан ня ми і
по ка зан ня ми учас ників про це су. В криміна ль ноBпро це су аль -
но му за коні ФРН пря мо пе ред ба че но, що розсліду ван ня та
роз гляд спра ви по ши рюється на вка зані в об ви ну ва ченні діян -
ня осо би та що в ме жах цьо го об ви ну ва чен ня суд має пра во і
зо бов’яза ний здійсни ти са мостійне досліджен ня фак тич них
об ста вин спра ви. За кон та кож підкрес лює, що суд з ме тою
вста нов лен ня істи ни зо бов’яза ний за обов’яз ком служ би
досліджу ва ти всі фак ти і до ка зи, які ма ють зна чен ня для
вирішен ня спра ви (ч. 2 § 244 КПК ФРН).

Інші прин ци пи пря мо не вка зані в КПК ФРН, а ли ше ви -
во дять ся із аналізу діючих норм криміна ль ноBпро це су аль но го
за ко ну. 

6. Прин цип без по се ред ності (Prinzip der Unmittelbarkeit)
сфор му ль о ва ний, ви хо дя чи з ви мог § 250 КПК ФРН, який
про го ло шує: “Як що до ка зу ван ня фак ту за сно ва не на сприй -
нятті осо би, то ця осо ба по вин на бу ти до пи та на в су до во му
засіданні. До пит не мо же бу ти заміне ний ого ло шен ням про то -
ко лу раніше про ве де но го до пи ту або пись мо вих по яс нень цієї
осо би”.

7. Прин цип ус ності (Mьndlichkeit) оз на чає, що тільки ус -
но, як пра ви ло, німець кою мо вою, досліджен ня зібра но го у
справі до ка зу мо же бу ти по кла де но в ос но ву ви ро ку. Цей
прин  цип ви во дить ся із двох пе ред ба че них за ко ном по ло жень
— прин ци пу вільної оцінки до казів і пред ме ту ви ро ку. Про ре -
зуль та ти досліджен ня до казів вка зує § 261 КПК ФРН, суд
прий має рішен ня на свій влас ний роз суд, за сно ва ний на роз -
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гляді всіх об ста вин спра ви у їх су куп ності. А пред ме том ви ро -
ку, згідно з § 264 КПК ФРН, є криміна ль но ка ра не діян ня, яке
вста нов ле не в ре зуль таті роз гля ду спра ви. При виз на ченні
прин ци пу тлу ма чен ня сумнівів на ко ристь підсуд но го бе реть -
ся до ува ги, поBпер ше, ви мо га вільної оцінки до казів у то му,
що як що для за су д жен ня підсуд но го не обхідне пе ре ко нан ня
су ду у вин ності, то сумнів в цьо му по ви нен пе ре шко д жа ти
вирішен ню пи тан ня про по ка ран ня, і поBдру ге, — пре зумпція
не ви ну ва тості. 

8. Прин цип при ско ре но го су до чин ст ва (Schnellgericht -
sverfahren) криміна ль ної спра ви ви ни кає з аналізу ря ду норм
КПК ФРН, на при клад, не гай ної до став ки за три ма них ком пе -
тент но му судді на до пит (§§ 115, 128 КПК ФРН), об ме жен ня
три ман ня під вар тою об ви ну ва че но го в по ряд ку за сто су ван ня
слідчо го аре ш ту ше с ти міся ця ми (§ 121 КПК ФРН), обов’яз -
ко вої яв ки об ви ну ва че но го, свідків, ек с пертів за вик ли ком
про ку ро ра (§§ 228, 229 КПК ФРН) та ін. 

9. Прин цип глас ності су до чин ст ва (Цffentlichkeit f des
Gerichtsverfarens) вре гу ль о ва ний в За коні про су до чин ст во
ФРН 1877р. Згідно з § 169 цьо го За ко ну роз гляд спра ви в су -
до во му засіданні, вклю ча ю чи про го ло шен ня ви ро ку, про во -
дить ся глас но. Учас ни ки про це су, а та кож ко ре с пон ден ти га -
зет, радіо, те ле ба чен ня ма ють пра во ве с ти за пи си про хід су до -
во го про це су, а фо то гра фу ван ня — тільки з доз во лу го ло ву ю -
чо го. Радіо, те левізійні пе ре дачі, кінозй ом ка в залі су ду з ме -
тою публічно го освітлен ня су до во го про це су не до пу с ка ють ся.

Гласність су до во го роз гля ду мо же бу ти ви клю че на у пе -
ред ба че них за ко ном ви пад ках: як що ви ни кає за гро за дер -
жавній без пеці, публічно му по ряд ку або мо ралі, як що мо ва
йде про роз го ло шен ня відо мо стей про осо би с те жит тя підсуд -
них або свідків, відо мо стей, які скла да ють ко мерційну, ви роб -
ни чу, ви нахідниць ку, по дат ко ву таємни цю, як що не пра -
вомірне роз го ло шен ня таємниці мо же спри я ти по ка ран ню в
криміна ль но му по ряд ку свідків і ек с пертів, як що до пи ту ють ся
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осо би, які не до сяг ли 16 — річно го віку. На ос нові § 48 За ко ну
про су ди в спра вах не по внолітніх всі спра ви цієї ка те горії роз -
гля да ють ся в за кри тих су до вих засідан нях, вклю ча ю чи про го -
ло шен ня ви ро ку.

10. Прин цип пре зумпції не ви ну ва тості КПК ФРН ок ре мо
не закріплює. Але він сфор му ль о ва ний у Кон венції про за хист
прав лю ди ни і ос нов них сво бод, ра тифіко ва ний ФРН в 1952 р.
Згідно з ч. 2 ст. 6 цієї Кон венції об ви ну ва че ний вва жається не -
ви ну ва тим у скоєнні криміна ль но ка ра но го діян ня, по ки йо го
ви ну ватість не бу де до ка за на в пе ред ба че но му за ко ном по ряд ку.

Юри дич ний зміст цьо го прин ци пу скла да ють такі пра -
вила:

1) ніхто не зо бов’яза ний до во ди ти свою не ви ну ватість у
вчи ненні зло чи ну або мен шу ви ну ватість, або на явність об ста -
вин, які ви клю ча ють йо го криміна ль ну відповідальність;

2) обов’язок до ка зу ван ня ви ну ва тості об ви ну ва че но го по -
к ла де но на слідчо го, про ку ро ра, а в спра вах при ват но го об ви -
ну ва чен ня — на по терпіло го або йо го пред став ни ка;

3) за бо ро не но пе ре кла да ти обов’язок до ка зу ван ня на об -
ви  ну ва че но го, до ма га тись йо го по ка зань шля хом на силь ст ва,
по гроз та інших не за кон них за ходів;

4) об ви ну ва чен ня не мо же ґрун ту ва ти ся на до ка зах, одер -
жа них не за кон ним шля хом, а та кож на при пу щен нях;

5) усі сумніви що до до ве де ності ви ни осо би тлу ма чать ся
на її ко ристь;

6) не до ве деність участі об ви ну ва че но го у вчи ненні зло чи -
ну в юри дич но му відно шенні оз на чає йо го не ви ну ватість і тяг -
не за со бою за крит тя криміна ль ної спра ви на до су до во му
слідстві та по ста нов лен ня ви прав ду валь но го ви ро ку — в стадії
су до во го роз гля ду;

7) факт при тяг нен ня осо би до участі у справі як підо зрю -
ва ної, об ви ну ва че ної, підсуд ної, об ран ня що до неї за побіжно го
за хо ду не по винні розціню ва ти ся як до каз її ви ну ва тості, як
по ка ран ня ви ну ва то го;
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8) до ос та точ но го вирішен ня криміна ль ної спра ви і
офіційно го виз нан ня осо би вин ною у вчи ненні зло чи ну з нею
не мож на по во ди тись як з ви ну ва тою, а та кож публічно, в за -
со бах ма со вої інфор мації або в будьBяких офіційних до ку мен -
тах ствер д жу ва ти, що да на осо ба є зло чин цем.

11. Прин цип до пу с ти мо го ос кар жен ня су до вих рішень
(Statthaftigkeit der Beschwerde des Gerichtsurteils) ре -
алізується по дан ням скар ги (Appell) на всі рішен ня, ви не сені
су дом пер шої інстанції, або в апе ляційно му про ва д женні, на
по ста но ву го ло ву ю чо го, судді на до су до во му розсліду ванні та
судді, який діє на підставі про хан ня або до ру чен ня (§§ 312 —
319 КПК ФРН).

Свідки, ек с пер ти та інші учас ни ки про це су та кож ма ють
пра во по да ва ти скар ги на ух ва ли і по ста но ви, які їх сто су ють -
ся.

Скар га на рішен ня про по кла ден ня обов’язків, про су дові
ви т ра ти та відшко ду ван ня ви т рат до пу с кається ли ше в то му
ви пад ку, як що ціна пред ме тау скар ги пе ре ви щує 200 DM. На
інші рішен ня про су дові ви т ра ти та відшко ду ван ня ви т рат
скар га до пу с кається, як що ціна пред ме та скар ги пе ре ви щує
100 DM.

На ух ва ли і по ста но ви Вер хов но го Су ду ФРН по дан ня
скар ги не до пу с кається. Це ж пра ви ло за сто со вується віднос -
но ух вал та по ста нов ви що го зе мель но го су ду, по яких він ви -
с ту пає в якості су ду пер шої інстанції. Ви ня ток скла да ють ли -
ше скар ги які, сто су ють ся:

1. Ув’яз нен ня, тим ча со во го поміщен ня в психіат рич ну
лікар ню, до нар ко логічно го дис пан се ру, поміщен ня в
спеціаль ний за клад для досліджен ня і спо с те ре жен ня, об шу ку
та виїмки.

2. Відмо ви в по ру шенні су до вої спра ви.
3. При зна чен ня су до во го роз гля ду при відсут ності

підсуд но го.
4. Оз най ом лен ня з ма теріала ми спра ви.
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Ска су ван ня умов но го за су д жен ня, відмо ви у звільненні
від по ка ран ня (§ 304 КПК ФРН).

12. Прин цип обов’яз ко вості су до вих рішень (Notwendigkeit
des Gerichtsurteils) по ля гає в то му, що су дові рішен ня ух ва лю -
ють ся су да ми іме нем на ро ду землі і є обов’яз ко ви ми до ви ко -
нан ня на те ри торії дер жа ви. З цьо го вип ли ває, що ви рок, ух ва -
ла і по ста но ва су ду, що на бра ли за кон ної си ли, є обов’яз ко ви -
ми для всіх дер жав них і гро мадсь ких підприємств, ус та нов і
ор ганізацій, служ бо вих осіб та гро ма дян і підля га ють ви ко нан -
ню на всій те ри торії Німеч чи ни (§ 36 КПК ФРН).

За чин ним Криміна ль ноBпро це су аль ним ко дек сом ФРН
вже на по чат ку спра ви мо жуть з’ясо ву ва ти ся пи тан ня, які сто -
су ють ся осо би підсуд но го (ав тобіог рафічні дані, відо мості про
фізич ний та психічний стан, ко лишні су ди мості то що).

У зв’яз ку з тим, що в да ний час німець ке криміналь ноBпро -
це су аль не за ко но дав ст во ве ли ку ува гу приділяє пи тан ням ре -
соціалізації зло чинців, про гно зу ван ня по даль шо го роз вит ку
осо би підсуд но го, ви ни кає не обхід ність досліджен ня ве ли ко го
об ся гу інфор мації про осо бу підсуд но го. Але пе ред час не ого -
ло шен ня не спри ят ли вих для підсуд но го відо мо стей про осо бу
мо же вик ли ка ти не спри ят ли ве вра жен ня про ви ну ватість об -
ви ну ва че но го. То му з ме тою охо ро ни осо би с тих прав підсуд -
но го не до пу с ти ме роз го ло шен ня в суді відо мо стей про йо го
інтим не жит тя.

Вторг нен ня в осо би с ту сфе ру підсуд но го і ого ло шен ня
відо мо стей, які ха рак те ри зу ють йо го осо бу, бу дуть до пу с ка ти -
ся ли ше в другій ча с тині су до во го роз гля ду після виз нан ня
підсуд но го ви ну ва тим. 

45

Гла ва 1. За галь на ха рак те ри с ти ка криміна ль но го про це су



1.2.3. Ор га ни, які здійсню ють про ва д жен ня у
криміна ль них спра вах

1. Су дові ор га ни. 2. Про ку ра ту ра. 3. Ор га ни по пе ред нь -
о го розсліду ван ня. 4. Ад во ка ту ра.

1. Су дові ор га ни.
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У ФРН є су ди фе де рації і зе мель. Пе ре важ ну більшість справ роз -
гля да ють су ди зе мель. За вдан ня фе де раль них судів по ля гає у за без -
пе ченні єдності су до вої прак ти ки. Як вид но із на ве де ної таб лиці, не
ра ху ю чи кон сти туційних судів, юри с дикція у Німеч чині
поділяється на п'ять са мостійних га лу зей: ор ди нар ну (за галь ну),
адміністра тив ну, фінан со ву, тру до ву, соціаль ну. Кож ну з цих га лу -
зей очо лює ви щий суд.

Су ди ор ди нар ної (за галь ної) юри с дикції ком пе тентні у всіх
криміна ль них спра вах, спо рах в га лузі цивільно го і тор го вель но го
пра ва, не по зов но го су до чин ст ва (спра ви про опікун ст во, спад щи ну,
реєстрацію в по зе мельній книзі). Рішен ня у пев них пи тан нях про -
мис ло во го пра во во го за хи с ту ви но сить фе де раль ний па тент ний суд.

Дільничні су ди ком пе тентні роз гля да ти всі май нові спо ри на су му
до 5000 ма рок, а та кож спо ри (на при клад, за до го во ром най му) не -
за леж но від су ми по зо ву, який є в та ких ви пад ках ос тан нь ою
інстанцією, при чо му ос кар же ни ми мо жуть бу ти ли ше по зо ви на су -
му більш як 500 ма рок.

Для всіх інших цивільних справ пер шою інстанцією слу гу ють
зе мельні су ди, в яких рішен ня прий ма ють як од но осо бо вий суд дя,
так і ко легія із трьох суддів. Апе ляційною інстанцією ви с ту па ють
вищі зе мельні су ди. По даль ше звер нен ня до Фе де раль ної зе мель ної
па ла ти мож ли ве тільки з пи тань пра ва на су му по зо ву, який пе ре ви -
щує 40000 ма рок. Для німець ко го цивільно го су до чин ст ва ха рак -
тер на де таль на спеціалізація. Особ ливі відділен ня в су дах діють у
спра вах: будівництва, сільсько го гос по дар ст ва, суд но плав ст ва,
торгівлі.

Розподіл компетенції з кримінальних справ судами ординарної
юрисдикції більш складний. У якості судів першої інстанції в
залежності від віку підсудного і суспільної небезпеки діяння
можуть виступати 8 судів різного складу — від одноособового судді
до палат, які засідають у складі трьох професійних суддів і двох
засідателів. Вибір суду в багатьох випадках залежить від
прокуратури.

Од но осо бо вий суд дя роз гля дає спра ви про зло чи ни, по ка ран ня за
які не мо же пе ре ви щу ва ти од но го ро ку поз бав лен ня волі. Спра ви
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про зло чи ни, за які по ка ран ня мо же бу ти при зна че но до трьох років
поз бав лен ня волі, роз гля дається ко легією із про фесійно го судді і
двох засіда телів. За галь не пра ви ло фор му ван ня криміна ль но го су -
ду — чим складніша спра ва, тим більший склад су ду і тим більше в
ньо му про фесійних суддів. У вищій су довій інстанції — фе де -
ральній су довій па латі — спра ви вирішу ють 5 про фесійних суддів
без засіда телів.

В особ ли ве про ва д жен ня виділені спра ви про зло чи ни не по -
внолітніх. Ни ми зай ма ють ся особ ливі відділен ня дільнич них і зе -
мель них судів. Осо би, які здійсни ли пра во по ру шен ня, поділя ють ся
на дві вікові гру пи: від 14 до 18 років та від 18 до 21 ро ку. Судді по -
винні ма ти досвід спілку ван ня з мо лод дю; як що суд діє з уча с тю
двох засіда телів, то в якості од но го з них по вин на ви с ту па ти жінка;
од но осо бо вий суд дя мо же прий ма ти рішен ня ли ше про за хо ди ви -
хов но го ха рак те ру.

Віднос но ви щих зе мель них судів слід відміти ти, що во ни не є еле -
мен том фе де раль ної струк ту ри; ви щий зе мель ний суд не є Вер хов -
ний суд пев ної землі. В де я ких зем лях діє декілька ви щих зе мель -
них судів, на при клад, у Ба варії їх 4. Всьо го в ФРН та ких судів
більше 20. В га лузі цивільних справ ці су ди ви с ту па ють як апе -
ляційна інстанція; в га лузі криміна ль ної юри с дикції во ни роз гля да -
ють де які найбільш складні і значні спра ви по першій інстанції.

Фе де раль на су до ва па ла та як ви щий су до вий ор ган країни по кли -
ка на за без пе чи ти єдність су до вої прак ти ки, хо ча її рішен ня фор -
маль но і не ма ють си ли пре це ден ту. Це ревізійна інстанція. В її
складі 11 се натів з цивільних справ і 5 з криміна ль них. У се ред нь о -
му щорічно Фе де раль на су до ва па ла та в по ряд ку ревізії роз гля дає
2—2,5 тис. цивільних і близь ко 3,5 тис. криміна ль них справ (Су деб -
ные си с те мы за пад ных го су дарств. — М., 1991. — С.153).

Адміністра тивні су ди ком пе тентні у всіх публічноBпра во вих спо рах
не кон сти туційноBпра во во го ха рак те ру (ос кар жен ня гро ма дя на ми
дій адміністра тив них ор ганів які відмов ля ють їм, на при клад, у доз -
волі на будівництво бу дин ку, по зов про за бо ро ну спо ру д жен ня чи
ек сплу а тації атом них ус та но вок, ае ро портів, у разі відмо ви прий ня -
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Су ди у тру до вих спра вах зай ма ють ся конфлікта ми між най ма ни ми
працівни ка ми і підприємця ми у га лузі тру до вих пра вовідно син,
спо ра ми між сто ро на ми, що ук ла да ють та рифні уго ди, а та кож та ки -
ми пи тан ня ми, як участь най ма них працівників в уп равлінні
підприємством. Тру дові су ди ма ють три інстанції. Уп равління тру -
до ви ми су да ми і служ бо вий на гляд за їх діяльністю здійсню ють
міністри праці зе мель за по го д женістю із зе мель ни ми уп равління ми

ти до ву зу, скар ги іно зем них гро ма дян, що про сять при тул ку). Роз -
гля да ють адміністра тивні су ди та кож по зо ви чи нов ників до своїх
ус та нов.Си с те ма адміністра тив них судів має три інстанції: су ди
пер шої інстанції, вищі адміністра тивні су ди на рівні зе мель і фе де -
раль ний адміністра тив ний суд. Усі ці су ди діють ко легіаль но, при -
чо му в пер ших двох інстанціях ра зом з трьо ма про фесійни ми суд дя -
ми діють по два засіда телі, а фе де раль ний адміністра тив ний суд
роз гля дає спра ви у складі п'яти про фесійних суддів. Засіда телі
адміністра тив них судів оби ра ють ся на чо ти ри ро ки і не на ле жать до
пев ної про фесійної гру пи гро ма дян. Су ди дру гої і ви щої інстанції
мо жуть у пев них ви пад ках функціону ва ти як су ди пер шої інстанції.
На при клад, Фе де раль ний адміністра тив ний суд роз гля дає спо ри
між фе де рацією і зем ля ми або між ок ре ми ми зем ля ми.

Про цес в адміністра тив но му суді здійснюється у формі так зва но го
роз шу ко во го про ва д жен ня, ко ли суд сам досліджує об ста ви ни спра -
ви, не бу ду чи пов'яза ний пре тензіями чи до ка за ми сторін, за лу ча ю -
чи за влас ною ініціати вою до роз гля ду третіх осіб. Рішен ня
адміністра тив но го су ду пер шої інстанції мо же бу ти ос кар же не у ви -
щий зе мель ний суд, а йо го рішен ня, у свою чер гу, — в  ка саційно му
про ва д женні пе ред Фе де раль ним адміністра тив ним су дом.

Фе де раль ний адміністра тив ний суд прий має до роз гля ду спра ви у
ви пад ках, ко ли мо ва йде про по ру шен ня норм фе де раль но го пра ва.
Як що ос по рю ють ся   пра вильність   за сто су ван ня   пра ва   землі,
Ви щий адміністра тив ний суд (в землі) прий має ос та точ не рішен ня. 

Особ ли вим ви дом адміністра тив них судів, які діють на підставі
спеціаль них нор ма тив них актів, є дис циплінарні та фінан сові су ди.
Ос танні ви но сять рішен ня у спо рах між гро ма дя ни ном і дер жа вою
що до по датків і зборів.



51

Гла ва 1. За галь на ха рак те ри с ти ка криміна ль но го про це су

юс тиції. Всі тру дові спра ви роз гля да ють ся про фесійни ми суд дя ми і
засіда те ля ми. В па ла тах тру до вих суддів, в яких діють два засіда -
телі, один з них пред став ляє робітників, інший B ро бо то давців.
Засіда телі оби ра ють ся на чо ти ри ро ки і по винні за без пе чу ва ти інте -
ре си кож ної із сторін в ході роз гля ду.
Спра ви в тру до вих спо рах роз гля да ють ся в ос нов но му у
відповідності з нор ма ми цивільно го про це су, од нак до пу с кається
ряд спро щень про це дур для йо го при ско рен ня і зде шев лен ня. Слу -
хан ня спра ви в тру до во му суді по чи нається із спро би при ми рен ня
сторін суд дею. У разі не вдачі та ко го на ма ган ня во но пе ре но сить ся
на роз гляд ко легії, в тру до во му суді пер шої інстанції сто ро ни мо -
жуть ви с ту па ти самі або бу ти пред став лені довіре ни ми осо ба ми від
профспілок або спілки підприємців. Ад во ка ти у цій інстанції до пу -
с ка ють ся ли ше як ви ня ток, у зе мель них тру до вих су дах сто ро ни по -
винні бу ти пред став лені ад во ка та ми або довіре ни ми від своїх про -
фесійних ор ганізацій, у Фе де раль но му тру до во му суді обов'яз ко ве
пред став ництво че рез ад во ка та. Рішен ня тру до вих спорів мо жуть
бу ти ос кар жені в зе мель них тру до вих су дах тільки у ви пад ках, ко ли
май нові інте ре си сторін оціню ють ся в сумі більше як 800 ма рок або
зе мель ний суд до пу с кає ос кар жен ня спра ви з точ ки зо ру її прин ци -
по вої важ ли вості.
Ви щою інстанцією з тру до вих спорів є Фе де раль ний тру до вий суд.
Ка саційне про ва д жен ня у Фе де раль но му тру до во му суді мо же бу ти
по ча то за кло по тан ням тру до во го су ду пер шої інстанції. Як пра ви -
ло, во но по чи нається з доз во лу зе мель но го тру до во го су ду. Цей суд
мо же своїм спеціаль ним рішен ням про си ти Фе де раль ний суд не
про ка саційне про ва д жен ня, а про роз гляд спра ви по суті.

Су ди із соціаль них пи тань зай ма ють ся конфлікта ми в га лузі соціаль -
но го стра ху ван ня, стра ху ван ня на ви па док без робіття, соціаль но го за -
без пе чен ня жертв війни, прав лікарів, лікар ня них кас. У су до во му
роз гляді в більшості ви падків по винні пе ре да ва ти роз гляд скар ги
зацікав ле ної осо би у відповідно му відомстві. У ви пад ку відмо ви
відом ст ва спра ва мо же бу ти пе ре да на в соціаль ний суд, який роз гля -
дає її в служ бо во му по ряд ку, не бу ду чи пов'яза ним за ява ми і до ка за -
ми сторін. Для по лег шен ня до сту пу гро ма дян до соціаль них судів
про ва д жен ня в них без ко ш тов не. По зов або апе ляція не обов'яз ко во
по винні по да ва ти ся в пись мовій формі, скар ги мо жуть бу ти про дик -
то вані в се к ре таріаті су ду. Суд має три інстанції, пер шою з яких ви с -
ту па ють соціальні су ди в зе мель них, на ступ ною інстанцією є зе -
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мельні соціальні су ди, а ви щою — Фе де раль ний соціаль ний суд. У
соціаль них су дах діють спеціалізо вані па ла ти з різних видів справ: з
соціаль но го стра ху ван ня, стра ху ван ня на ви па док без робіття, у спра -
вах інвалідів війни, лікар ня них кас то що. У всіх інстанціях соціальні
су ди пра цю ють ко легіаль но. В першій інстанції — це суд дя з дво ма
засіда те ля ми. У двох ви щих — це три судді з дво ма засіда те ля ми. В
па ла тах і се на тах, які роз гля да ють спра ви про соціаль не стра ху ван ня
та ви пла ти з без робіття, один із засіда телів пред став ляє інте ре си за -
ст ра хо ва них осіб, інший —  підприємців; у па ла тах, які роз гля да ють
по зо ви інвалідів війни, один — із ко ла осіб, які от ри му ють та ке стра -
ху ван ня, інший — із ко ла осіб, які це стра ху ван ня здійсню ють.

Ка саційне про ва д жен ня в Фе де раль но му соціаль но му суді мож ли -
ве у ви пад ках, ко ли це до пу с кає зе мель ний або сам Фе де раль ний
соціаль ний суд. Спра ва роз гля дається ли ше тоді, як що має прин ци -
по ве зна чен ня з точ ки зо ру пра ва, або рішен ня зе мель но го су ду вхо -
дить у про тиріччя із раніше прий ня тим рішен ням Фе де раль но го су -
ду. До стат нь ою підста вою для  ка саційно го про ва д жен ня є суттєві
по ру шен ня про це су аль них норм. Фе де раль ний соціаль ний суд
підля гає служ бо во му на гля ду з бо ку фе де раль но го міністра праці та
соціаль но го по ряд ку.

Об'єдна ний се нат ви щих фе де раль них судів скла дається з пре зи -
дентів усіх цих судів і суддів тих же судів, ко легії яких міня ють ся в
за леж ності від ха рак те ру кон крет ної спра ви. На цей се нат по кла де -
но обов'язок підтри ман ня єдності пра во суд дя. У ви пад ках, ко ли
один із ви щих фе де раль них судів прий має з кон крет ної спра ви
рішен ня, яке не відповідає рішен ню іншо го су ду та ко го ж ран гу або
існу ю чо му рішен ню Об'єдна но го се на ту, ос та точ не рішен ня ви но -
сить Об'єдна ний се нат.

Фе де раль ний Кон сти туційний Суд слідкує за тим, щоб зафіксо ва -
не кон сти туційне пра во не по ру шу ва ло ся. Судді кон сти туційно го
су ду ма ють усі мож ли вості, щоб пе ревіри ти пра во ву нор му, міжна -
род ноBпра во ву уго ду, су до вий ви рок чи ок ре ме рішен ня дер жав но -
го ор га ну з по гля ду їх уз го д же ності з Ос нов ним за ко ном. Ко жен
гро ма дя нин мо же, прой шов ши до цьо го усі пе ред ба чені інстанції,
звер ну ти ся до Фе де раль но го Кон сти туційно го Су ду із скар гою на
дію німець кої публічної вла ди, як що він вва жає, що цією дією бу ли
по ру шені йо го ос новні пра ва. 
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Ство ре ний у 1951 р. Фе де раль ний Кон сти туційний Суд до цьо го
роз г ля нув по над 90000 справ, 95% яких сто су ва лись кон сти -
туційних скарг і 3% — кон тро лю пра во вих норм. Усі інші спра ви
сто су ва лись спорів між фе де рацією і зем ля ми, конфліктів ор ганів з
фе де рацією та зем ля ми і 2% — за бо ро ни партії. (Німеч чи на: кон сти -
туція і пра во по ря док, 1994). Ко жен суд мо же — і по ви нен — звер ну -
тись до Фе де раль но го Кон сти туційно го Су ду, як що він вва жає, що
за кон, за сто со ву ва ний ним у вирішенні спо ру, су пе ре чить Ос нов но -
му за ко ну. Уря ди фе де рації та зе мель, а та кож Бун де с таг, як що цьо -
го ви ма га ють не мен ше тре ти ни де пу татів, мо жуть у будьBякий час
пе ре да ти фе де раль ний чи зе мель ний за кон на пе ревірку йо го уз го д -
же ності з Ос нов ним за ко ном. Рішен ня Фе де раль но го  Кон сти -
туційно го  Су ду  є  обов'яз ко вим  для  всіх кон сти туційних ор ганів,
а та кож для усіх суддів і ус та нов. До ком пе тенції Кон сти туційно го
Су ду на ле жать та кож при тяг нен ня до відповідаль ності суддів, ви -
ключ на ком пе тенція у пи танні за бо ро ни політич них партій,
вирішенні спорів, що ма ють кон сти туційноBпра во вий ха рак тер між
фе де рацією і зем ля ми чи між зем ля ми. 

Фе де раль ний Суд є са мостійним і не за леж ним. Він скла дається з
двох се натів, у ко жен з яких вхо дить 8 суддів. По ло ви ну йо го суддів
оби рає Бун де с таг і по ло ви ну — Бун де с рат. Цю по са ду во ни зай ма -
ють про тя гом 12 років. По втор не об ран ня не до пу с кається. Суд дя -
ми Фе де раль но го Кон сти туційно го Су ду оби ра ють ся не тільки
працівни ки ор ганів юс тиції, а й політичні діячі, пред став ни ки юри -
дич ної на уки.

Про зна чущість різної юри с дикції в си с темі пра во суд дя
ФРН дає уяв лен ня таб ли ця.                                     



2. Про ку ра ту ра. Про ку рор (Staatsanwalt) бе ре ак тив ну
участь у про ва д женні криміна ль них справ. Здійснює розсліду -
ван ня у формі дізнан ня або дає до ру чен ня поліції що до
розсліду ван ня справ, пред’яв ляє об ви ну ва чен ня, ви су ває ви -
мо гу що до по ка ран ня. Після на бут тя ви ро ком за кон ної си ли
про ку рор за без пе чує йо го ви ко нан ня. Здійснює на гляд за
місця ми поз бав лен ня волі.

Про ку ра ту ра не має жор ст ко го підпо ряд ку ван ня за вер ти -
кал лю. Про ку ро ри пра цю ють в су дах, а ор ганізаційно во ни
підпо ряд ко вані міністер ст вам юс тиції зе мель. Фе де раль на
про ку ра ту ра розміщується при Фе де ральній су довій па латі.
Фе де раль на про ку ра ту ра на дає вис нов ки що до ревізійної
скар ги з криміна ль ної спра ви.

При кож но му вер хов но му суді землі є ге не раль на про ку -
ра ту ра, про ку ро ри якої пра цю ють при су дах ниж чих рівнів у
ме жах юри с дикції вер хов но го су ду землі. При кож но му зе -
мель но му суді є про ку ра ту ра, до сфе ри діяль ності якої на ле -
жать дільничні су ди.

3. Ор га ни по пе ред нь о го розсліду ван ня. До су до ве
розсліду ван ня у формі дізнан ня (vorbereitende Untersuchung)
про во дить ся про ку ра ту рою і поліцією. Про ва д жен ня дізнан ня
в поліції по кла де но на виз на че ну ка те горію уря довців, які
згідно з За ко ном про су до устрій ФРН на зи ва ють ся до поміж -
ни ми уря дов ця ми про ку ра ту ри. Во ни ста ють та ки ми не за осо -
би с тим при зна чен ням, а за на лежністю до пев но го роз ря ду
уря довців, на при клад, інспек тор поліції (Polizeiinspek tor).
Цей роз ряд виз на чається уря дом землі за по го д жен ням з уп -
равлінням юс тиції землі.

Про ва д жен ня дізнан ня в по вно му об сязі відно сить ся до
ком пе тенції про ку ра ту ри. Поліція ви ко нує ли ше ок ремі до ру -
чен ня про ку ра ту ри, а та кож за влас ною ініціати вою розслідує
кримінальні зло чи ни з ме тою по пе ре д жен ня за плу та них
справ. У цьо му ви пад ку во на зо бов’яза на не гай но пе ре да ти всі
ма теріали спра ви про ку ро ру (§ 163 КПК ФРН).
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Ос нов ним за вдан ням про ку рорсь ко го дізнан ня є вста нов -
лен ня підо зри у скоєнні криміна ль но ка ра но го діян ня.

За сту пе нем вірогідності і функціональ ним при зна чен ням
розрізня ють три ви ди підо зри: про ста, до стат ня, серй оз на.

Про ста підо зра, яка не обхідна для по чат ку дізнан ня, — це
мінімаль на вірогідність здійснен ня криміна ль но ка ра но го
діян ня. На да но му етапі розсліду ван ня сумнів в то му, що зло -
чин, який мав місце, мо же бу ти. Од нак, про сто го при пу щен ня
про здійснен ня зло чи ну не до стат ньо. Дізнан ня по чи нається
як за фак том, так і віднос но кон крет ної осо би.

До стат ня підо зра, як роз’яс нює Вер хов ний Суд ФРН, оз -
на чає “На явність фактів, які з аналізу прак тич но го досвіду
вка зу ють на мож ливість за су д жен ня об ви ну ва че но го су дом на
ос нові без за пе реч но го до ка зу ван ня. При цьо му про ку ра ту ра
не по вин на з’ясо ву ва ти пи тан ня про здійснен ня зло чи ну та
про ви ну в по вно му об сязі, в усіх де та лях, а досліджу ва ти
тільки до стат ню підо зру в здійсненні зло чи ну та вині, яка вка -
зує на вірогідність за су д жен ня об ви ну ва че но го. Для цьо го по -
винні бу ти до ка зані ли ше де які об ви ну вальні мо мен ти, а ви яс -
нен ня про тиріч між по ка зан ня ми об ви ну ва че но го і от ри ма ни -
ми ре зуль та та ми дізнан ня на дається су ду”.

По нят тя серй оз ної підо зри пов’яза не з вирішен ням пи тан -
ня про за сто су ван ня та ко го за хо ду про це су аль но го при му су,
як три ман ня під вар тою. Оскільки цей захід є найбільш ра ди -
каль ним вторг нен ням у сфе ру осо би с тої сво бо ди гро ма дян,
охо ро ню ва ну Кон сти туцією, то виз на че на га рантія за кон но го і
обґрун то ва но го її за сто су ван ня про гля дається в то му, що підо -
зра по вин на бу ти серй оз ною. Згідно з § 112 КПК ФРН взят тя
під вар ту мо же бу ти за сто со ва не, як що об ви ну ва че ний серй оз -
но підо зрюється у здійсненні зло чи ну і є ос но ви для аре ш ту.
Серй оз на підо зра мається на увазі тоді, ко ли на мо мент
розсліду ван ня підо зра є ви со кою та вка зує на те, що об ви ну ва -
че ний здійснив зло чин і є вірогідність за су д жен ня йо го су дом.
Ступінь вірогідності підо зри має бу ти до стат нь ою.
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Як тільки про ку ра турі ста ло відо мо із за яв гро ма дян або
інших дже рел (повідо млень поліції, су до вих ор ганів) про
скоєне криміна ль но ка ра не діян ня, во на зо бов’яза на для
вирішен ня пи тан ня про по ру шен ня публічно го об ви ну ва чен -
ня розсліду ва ти об ста ви ни спра ви. За яви та повідо млен ня мо -
жуть бу ти за ли шені без наслідків з пра во вих або фак тич них
ос нов, і про ку ра ту ра не зо бов’яза на повідо мля ти при ват ним
осо бам при чи ни, з яких відмов ле но в про ве денні дізнан ня.

При про ва д женні дізнан ня про ку рор має пра во ви ма га ти
від відповідних ор ганів різні відо мості (про освіту, май но вий
стан, по дат ки, місце ро бо ти, стан здо ров’я об ви ну ва че но го та
ін.); до пи та ти свідків, об ви ну ва че них; за сто со ву ва ти за по -
біжні за хо ди. Згідно з За ко ном “Про об ме жен ня по што вої, те -
ле граф ної і те ле фон ної таємниці” від 13 серп ня 1968 р. про ку -
рор та кож має пра во доз во ля ти відом ст ву з охо ро ни кон сти -
туції, уп равлінню без пе ки бун де с ве ру, фе де раль ної служ би
розвідки роз кри ва ти та пе ре гля да ти ко ре с пон денцію, а та кож
про слу хо ву ва ти і за пи су ва ти на магніто фон те ле фонні роз -
мови. 

Про слу хо ву ван ня те ле фон них роз мов об ви ну ва че но го
при зна чається на ос нові §100а КПК ФРН при на яв ності підо -
зри в здійсненні зло чи ну, обґрун то ва ної фак тич ни ми да ни ми,
і тільки в спра вах про тяжкі зло чи ни, вка зані в за коні. Про слу -
хо ву ван ня і за пис те ле фон них роз мов згідно з §100b КПК
ФРН мо жуть бу ти про ве дені тільки з доз во лу судді, а при
невідклад ності дій — з доз во лу про ку ро ра з на ступ ним
суддівським підтвер д жен ням. У пись мо во му суддівсько му на -
казі вка зується осо ба, віднос но якої за сто со вується цей захід,
вид, об сяг та строк про слу хо ву ван ня. В КПК ФРН вста нов ле -
ний строк до трьох місяців (§100 КПК ФРН) . Але він мо же
бу ти про дов же ний. Цей на каз відси лається в ор га ни фе де раль -
ної по шти, які по винні за без пе чи ти суд дю, про ку ро ра або до -
поміжних поліцейсь ких служ бовців про слу хо ву ван ням те ле -
фон них роз мов і оз най ом лен ням з за пи сом. Кабіни для про -
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слу хо ву ван ня те ле фон них роз мов розміщу ють ся в примі -
щенні поліції. Служ бовці по шти ли ше за без пе чу ють підклю -
чен ня до те ле фон ної ме режі на час і в об сязі, вка за но му суд -
дею. Як що підста ви, пе ред ба чені в §100а КПК ФРН відпа ли,
то про слу хо ву ван ня не гай но при пи няється. Ос нов ний зміст
зву ко за пи су по ви нен бу ти ви кла де ний пись мо во у формі про -
то ко лу і до да ний до ма теріалів криміна ль ної спра ви.

4. Ад во ка ту ра (Rechtsanwaltschaft). Це по нят тя охоп лює
як усіх осіб, по кли ка них в якості ад во катів (Rechtsanwalt) за
за ко на ми ФРН, так і ор ганізацію ад во катів, яка має пра вові
ос но ви і влас ну ком пе тенцію. Ад во ка том мо же бу ти ли ше та
осо ба, яка на бу ла пра во кан ди да ту ва ти на по са ду судді за за -
галь ни ми ви мо га ми. Дозвіл на зай нят тя ад во катсь кою прак ти -
кою при зе мель но му чи ви що му зе мель но му суді на дається
відповідни ми зе мель ни ми су до ви ми уп равління ми, а при Фе -
де ральній су довій па латі — Фе де раль ним міністром юс тиції
після вне сен ня кан ди да ту ри спеціаль ною ви бор чою комісією.
При інших фе де раль них су дах ад во ка ту ри не існує, і то му
вільно до пу с ка ють ся ак ре ди то вані ад во ка ти.

За хис ни ком у криміна ль но му су до чинстві ад во кат мо же
бра ти участь в будьBяко му суді на те ри торії Німеч чи ни. Ад во -
кат зо бов’яза ний ви ко ну ва ти функцію за хис ни ка за при зна -
чен ням су ду в спра вах, у яких підсуд ний не мо же вільно ско -
ри с та ти ся ви бо ром че рез не пла то с про можність. Ад во кат мо же
зай ма ти ся кон суль та тив ною прак ти кою. Ста тус і за вдан ня ад -
во ка та вре гу ль о вані Фе де раль ним по ло жен ням про ад во катів
(Bundesrechtsanwaltordnung) від 1 серп ня 1959 р. В Німеч чині
є близь ко 55 ти сяч ад во катів, ак ре ди то ва них при зе мель них
або ви щих зе мель них су дах. Усі ад во ка ти, які здійсню ють ад -
во катсь ку прак ти ку в су до во му ок рузі Вер хов но го су ду землі,
вхо дять до па ла ти ад во катів (Rechtsanwaltskammer), а ті, що
ма ють дозвіл на прак ти ку у Фе де раль них су дах — скла да ють
Па ла ту ад во катів при Фе де ральній су довій па латі. Усі па ла ти
ад во катів Німеч чи ни, що є кор по раціями публічно го пра ва,
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об’єднані у Фе де раль ну па ла ту (Bundesrechtsanwaltskammer),
яка розміщується по ки ще в Бонні.

У криміна ль но му су до чинстві за хис ни ком мо же ви с ту па -
ти будьBякий ад во кат в будьBяко му суді на те ри торії Німеч чи -
ни. Ви кла дачі пра ва німець ких універ си тетів та кож ма ють
пра во ви с ту па ти як за хис ни ки у криміна ль но му су до чинстві.
Сво бо да й не за лежність за хис ни ка у кримінальній справі є
однією з суттєвих оз нак криміна ль но го про це су в пра вовій
дер жаві. За хис ник за при зна чен ням ви ко нує свої функції так
са мо, як і за хис ник за вільним ви бо ром (де тальнішео див.:
Шишкін В.І. Су дові си с те ми країн світу // Кни га дру га. — К.:
Юрінком Інтер, 2001. — С. 98 — 100.).

1.3. ФРАНЦІЯ

1.3.1. За гальні по ло жен ня

1. За гальні по ло жен ня. Криміна ль ноBпро це су аль не пра во
Франції яв ляє со бою фор му зміша но го чи кон ти нен таль но го
про це су, який прий шов на зміну інквізиційно му про це су фе о -
даль ної аб со лю тистсь кої дер жа ви. Для цієї фор ми криміна ль -
но го про це су ха рак терні такі чин ни ки: на явність са мостій ної
стадії по пе ред нь о го розсліду ван ня, чітке роз ме жу ван ня
розсліду ван ня і стадії су до во го роз гля ду криміна ль ної спра ви
по суті, при чо му на відміну від по пе ред нь о го роз сліду ван ня
су до вий роз гляд за сно ва ний на прин ци пах глас ності, ус ності,
без по се ред ності й зма галь ності у ве денні про це су. Зміша ний
криміна ль ний про цес Франції слу гу вав зраз ком для інших
дер жав кон ти нен таль ної Євро пи. За ко но дав че ви ра жен ня він
одер жав у Криміна ль ноBпро це су аль но му ко дексі Франції
1808 р. (ко дексі На по ле о на), який діяв 150 років з де я ки ми
зміна ми й до пов нен ня ми.
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У 1959 р. на був чин ності но вий Криміна ль ноBпро це су аль -
ний ко декс Франції. Він вирізняється ви со ким рів нем за ко но -
дав чої техніки, якістю і де тальністю. Весь ко декс скла дається
із п’яти ча с тин, кож на з яких має влас ну ну ме рацію ста тей
(всьо го їх по над 800).

Пер ша ча с ти на скла дається із п’яти книг: кни га 1 “Про
про ва д жен ня з публічно го по зо ву та про наслідки”, кни га 2 “
Про юри с дикції, що вирішу ють спра ви по суті”, кни га 3 “Про
над зви чайні спо со би ос кар жен ня”, кни га 4 “Про де які особ -
ливі ви ди про ва д жен ня” та кни га 5 “Про ви ко нав че про ва д -
жен ня”. У 2000 р. КПК до пов не ний пре ам бу лою і за галь ни ми
по ло жен ня ми.

Дру га ча с ти на, статті якої ма ють літе ру “R” — reglement
(по ста но ва) скла дається із по ста нов уря ду та де к ретів, за твер -
д же них Дер жав ною Ра дою, сто сов но рег ла мен тації про ва д -
жен ня з криміна ль них справ.

Тре тя ча с ти на, статті якої ма ють літе ру “D” — decret (де к -
рет), скла дається із нор ма тив них актів, що іме ну ють ся де к ре та -
ми, більша ча с ти на яких при свя че на пенітенціар но му ре жи му. 

Чет вер та ча с ти на, статті якої ма ють літе ру “A” — arrкte
(акт ви ко нав чої вла ди), скла дається з актів міністерств і
відомств (МВС, Мін’юс ту), які сто су ють ся кон крет них пи -
тань, що ма ють криміна ль ноBпро це су аль не зна чен ня.

П’ята ча с ти на, статті якої ма ють літе ру “С” — circuleire
(цир ку ляр, інструкція). Це за галь на інструкція що до за сто су -
ван ня КПК, прий ня та Мінстер ст вом юс тиції при вве денні ко -
дек су в дію 2 бе рез ня 1959 р. 

З мо мен ту дії до КПК вне сені чис ленні зміни і до пов нен -
ня. Про ве де на 4.01.1993 р. ре фор ма криміна ль ноBпро це су аль -
но го пра ва торк ну ла ся близь ко 250 ста тей ко дек су. Ця ре фор -
ма бу ла про ве де на у лібе раль но му дусі, особ ли во що до стадії
по пе ред нь о го розсліду ван ня. За сто су ван ня зміне но го КПК на
прак тиці вик ли ка ло певні не по ро зуміння між інте ре са ми
суспільства та осо ба ми, які підда ва лись криміна ль но му пе -
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ресліду ван ню. Не прой ш ло і ро ку, як посліду ва ли нові зміни
КПК. За кон від 24.08.1993 р. підпра вив найбільш ра ди кальні
зміни і по вер нув функціону ван ня криміна ль но го су до чин ст ва
у нор маль не рус ло.

Суттєві зміни до КПК вне сені від 15 черв ня 2000 р.
Більшість йо го по ло жень вве дені в дію з 1.01.2001 р., а де які з
15.06.2002 р., про що бу де більш де таль но висвітле но в на ступ -
них па ра гра фах ро бо ти.

Кон сти тутція Фран цузь кої Ре с публіки 1958 р. має розділ
VIII “Про су до ву вла ду”, в яко му закріпле но прин ци пи не за -
леж ності, незмінності су до вої вла ди, за кон ності. У пре ам булі
Кон сти туції містить ся нор ма, яка підтвер д жує дію “Дек ла рації
прав лю ди ни і гро ма дя ни на” 1789 р. і пре зумпцію не ви ну ва -
тості.

Дже ре ла ми фран цузь ко го криміна ль ноBпро це су аль но го
пра ва є та кож і нор ми міжна род но го пра ва: 

w Кон венція про за хист прав лю ди ни і ос нов них сво бод
1950 р., ра тифіко ва на в 1973 р.;

w Міжна род ний пакт про гро ма дянські і політичні пра ва
1966 р., ра тифіко ва ний в 1971 р.;

w Євро пейсь ка кон венція про ви да чу 1957 р.;
w Євро пейсь ка кон венція про взаємноBпра во ву до по мо гу

з криміна ль них справ 1959 р.;
w За кон від 26.02.2002 р., який до пов нив КПК по ло жен -

ня ми про співробітництво з Міжна родж ним криміна ль -
ним су дом, та ін.
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1.3.2. Ор га ни, які здійсню ють про ва д жен ня у
криміна ль них спра вах 

1. Су дові ор га ни. 2.Про ку ра ту ра. 3. Ор га ни по пе ред нь -
о го розсліду ван ня. 4. Ад во ка ту ра.

1. Су до устрій.



(Де тальніше див.: Мол до ван В.В. Су до устрій: Ук раїна, Ве -
ли ка Бри танія, Російська Фе де рація, США, ФРН, Франція.
Су дові ор га ни ООН. — К., 2004. — С. 243).

2. Про ку ра ту ра є однією із най старіших дер жав них ус та нов
Франції, ство ре на ще у XIV ст. Нинішня її на зва “Публічне
міністер ст во” (ministere public). Ос новні на прям ки діяль ності —
здійснен ня криміна ль но го пе ресліду ван ня, керівництво
діяльністю су до вої поліції, по ру шен ня криміналь то го по зо ву,
підтри ман ня об ви ну ва чен ня в суді, за без пе чен ня ви ко нан ня су -
до вих рішень, які на бра ли за кон ної си ли.

При зна ча ють ся про ку ро ри Пре зи ден том Франції за про -
по зицією Міністра юс тиції і у відповіднсті з вис нов ком Ви щої
Ра ди магістра ту ри. При кож но му три бу налі ве ли кої інстанції
є про ку рор ре с публіки, йо го за ступ ни ки і помічни ки. В апе -
ляційних су дах є ге не раль ний про ку рор і ге не ральні ад во ка ти.
При Ка саційно му суді Франції існу ють по са ди Ге не раль но го
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про ку ро ра, Пер шо го ге не раль но го ав до ка та і 18 ге не раль них
ад во катів. Очо лює про ку ра ту ру міністр юс тиції. 

3. Ор га ни по пе ред нь о го розсліду ван ня. По пе реднє
слідство про во дять: слідчі судді, слідчі ка ме ри, “судді з волі та
ув’яз нен ня” (juge des libertes et de la detention). Слідчі судді та
“судді з волі та ув’яз нен ня” діють у складі три бу налів ве ли кої
інстанції. До скла ду слідчих ка мер вхо дять три чле ни апе -
ляційно го су ду, один з яких ви ко нує функцію го ло ви слідчої
ка ме ри. Ці ка ме ри здійсню ють кон троль за діяльністю слідчих
суддів, на гляд за ор га на ми дізнан ня, зай ма ють ся пи танн ми ек -
с т ра диції, ре абілітації. Спеціалізо ва ни ми ор га на ми по пе ред -
нь о го слідства є судді та слідчі судді зі справ не по внолітніх,
слідчий суд дя і па ла та з кон тро лю за слідством при військо вих
су дах, слідчі комісії при Ви сокій па латі пра во суд дя та Па латі
пра во суд дя Ре с публіки. Ор га на ми дізнан ня є національ на
поліція, яка підпо ряд ко ва на Міністер ст ву внутрішніх справ, і
національ на жан дар мерія — підпо ряд ко ва на Міністер ст ву
обо ро ни.

4. Ад во ка ту ра за сно ва на ще ор до нан сом Філіпа ІІІ у 1274
р. На неї по кла дені обов’яз ки за без пе чен ня пра ва на юри дич -
ну до по мо гу учас ни кам про це су (за три ма но му, об ви ну ва че но -
му, по терпіло му, свідкам). Як що будьBякий із цих учас ників
про це су ви су нув кло по тан ня про без ко ш тов ну до по мо гу, то
він зо бов’яза ний на да ти об грун ту ван ня то го, що йо го
щомісяч ний при бу ток не пе ре ви щує відповідної гро шо вої су -
ми, розмір якої щорічно виз на чається спеціаль ним фінан со -
вим за ко ном. 

Існу ють те ри торіальні ко легії ад во катів при три бу на лах
ве ли кої інстанції. Кож на ко легія уп рав ляється Ра дою ор де на
ад во катів, що оби рається на 3 ро ки всіма чле на ми ко легії, ад -
во ка та миBста же ра ми, і по че сни ми чле на ми ко легії. За галь ну
ко ор ди націю діяль ності фран цузь кої ад во ка ту ри здійснює
Національ на ра да ко легії ад во катів, що оби рається пред став -
ни ка ми всіх те ри торіаль них ко легій. 
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1.4. АНГЛІЯ

1.4.1. За гальні по ло жен ня

Криміна ль ноBпро це су аль не пра во Англії є най старі шою
про це су аль ною си с те мою, її пра ви ла ха рак те ри зу ють ся де я -
кою ар хаїчністю. Досі в Англії вва жа ють ся чин ни ми ба га то
про це су аль них актів, прий ня тих ще со тні років то му, на при -
клад, “Ве ли ка хартія воль но с тей” 1215 р., якою англійські
юри с ти об рун то ву ють пра во кож ної лю ди ни бу ти су ди мою
собі рівною, а та кож відо мий “Ха бе ас кор пус акт” 1679 р., яким
об рун то вується пра во кож но го об ви ну ва че но го бу ти за ли ше -
ним до су ду на волі під за ста ву.

Англійське криміна ль ноBпро це су аль не пра во скла да ється
із за галь но го, тоб то не пи са но го, пра ва й ста тут но го, тоб то ок -
ре мих пар ла ментсь ких актів, які на ко пи чу ва ли ся про тя гом
століть. За галь не пра во — це пра во, зас но ва не на су до вих пре -
це ден тах. Як що прий ня то су до ве рішен ня ви щих су до вих
інстанцій, яке вста нов лює но ве пра во ве по ло жен ня або тлу ма -
чить якийBне будь за кон, дає відповідь на за пи тан ня, не пе ред -
ба че не за ко ном, то во но стає зраз ком для інших судів за
подібних фак тич них об ста вин.

Ок с фордсь кий слов ник виз на чає по нят тя “пре це дент” як
при клад або як спра ву, що прий мається чи мо же бу ти прий ня -
тою зраз ком або пра ви лом для на ступ них справ чи з до по мо -
гою яко го мо же бу ти підтвер д же ний або вит лу ма че ний
якийBне будь ана логічний акт чи об ста ви на. Пре це ден та ми мо -
жуть бу ти рішен ня Апе ляційно го су ду і Па ла ти лордів з кон -
крет них криміна ль них справ. Та ке рішен ня є обов’яз ко вим
для інших судів при вирішенні ни ми ана логічних справ. Від
1865 р. по ча ла ся офіційна публікація пре це дентів.
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У XX ст. роль ста тут но го пра ва в Англії знач но зрос ла. Зо -
к ре ма, бу ли прий няті за ко ни про об ви ну вальні ак ти, криміна -
ль не пра во суд дя, до ка зи, апе ляції у кримі на ль них спра вах, су -
ди при сяж них засіда телів, юри дич ну до по мо гу, ми ро вих
суддів, магістратські су ди. Усі во ни, од нак, ре гу лю ють ли ше
ок ремі пи тан ня криміна ль но го про це су. В ціло му криміна ль -
ноBпро це су аль не пра во Англії, як й інші га лузі пра ва, не ко -
дифіко вані. Фор маль на дія ста ро вин них за ко но дав чих актів,
відсутність ко ди фікації, чис ленність дже рел англійсько го
криміна ль ноBпро це су аль но го пра ва роб лять йо го ду же
громіздким, за плу та ним і склад ним. Тільки досвідче ний
юрист змо же розібра ти ся в різно манітно му й су пе реч ли во му
пра во во му ма теріалі. То му в англійсько му суді ад во ка ту на ле -
жить особ ли ва роль.

Бу ли не од но ра зові спро би ре фор ми криміна ль но го й
криміна ль ноBпро це су аль но го пра ва, ство рю ва ли ся комі сії, але
їхня ро бо та не закінчу ва ла ся ство рен ням ко дек сів. У 1978 р.
бу ла ут во ре на Ко ролівська комісія з пи тань криміна ль но го
про це су, од нак її ро бо та не при нес ла успіху. Тра диційні, старі
фор ми пра ва роз гля да ють ся ан глійця ми як оп лот і га рантії
їхніх сво бод. Па нує дум ка, що ко дифікація пра ва су пе ре чить
тра диціям англійсько го пра ва та юри дич но го по бу ту.

За фор мою англійський криміна ль ний про цес є об ви ну -
валь ним, або зма галь ним, тоб то та ким, у яко му весь рух
криміна ль но го про це су спря мо вується зу сил ля ми об ви ну ва -
ча. Крім то го, він бу дується на за са дах зма галь ності, по ля гає в
то му, що на всіх стадіях яв ляє со бою спір, бо роть бу фор маль -
но рівно прав них сторін — об ви ну ва ча й об ви ну ва че но го, суд
же є ли ше арбітром у їхньо му спорі (зма ганні).

Фор маль но про ти об ви ну ва че но го ви с ту пає ко роль (ко ро -
ле ва), об ви ну вач же, навіть як що він є по терпілим від зло чи ну,
здійснює криміна ль не пе ресліду ван ня від імені ко ро ни. Ос -
нов на тур бо та про зби ран ня до казів, на підставі яких
вирішується спра ва, по кла дається на сто ро ни — об ви ну ва ча та
об ви ну ва че но го.
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Струк ту ра англійсько го криміна ль но го про це су:
Не обхідно відміти ти, що нор ми пре це дент но го пра ва де що

втра ча ють своє зна чен ня. Про це свідчать прий няті ос таннім
ча сом за ко ни: “Про су ди і пра во ве об слу го ву ван ня” 1990 р.;
“Про апе ляцію у криміна ль них спра вах” 1995 р.; “Про
криміна ль ний про цес і розсліду ван ня” 1996 р.; “Про криміна -
ль ну юс тицію” 1998 р.; “Про пра во суд дя для не по внолітніх і
до ка зи у криміна ль них спра вах” 1999 р.; “Про пра во суд дя з
криміна ль них справ і поліцію” 2001 р.; “Про ан ти те ро ризм,
зло чинність і без пе ку” 2001 р. то що. 

Діють на те ри торії Англії, як чле на Ра ди Євро пи, і нор ми
міжна род них до го ворів що до за хи с ту прав і сво бод лю ди ни.
При чо му на дається пріори тет міжна род ним нор мам віднос но
відповідності їх нор мам сво го внутрішньо го як пи са но го, так і
не пи са но го пра ва. 

Ос танніми ро ка ми знач но го роз пов сю д жен ня на бу ли
підза конні (відомчі) ак ти, що ви хо дять від судів, Міністер ст ва
внутрішніх справ, Ге не раль но го ат тор нея, Ди рек то ра
публічних пе ресліду вань, ЛордBканц ле ра (де тальніше див.: Гу -
цен ко К.Ф., Го ло вко Л.В., Фи ли мо нов Б.А. Уго лов ный про цесс
за пад ных го су дарств. — М., 2002. — С. 52—57). 
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1.4.2. Ор га ни, які здійсню ють про ва д жен ня у
криміна ль них спра вах

1. Су дові ор га ни. 2. Ге не раль ний ат тор ней. 3. Ко -
ролівська служ ба пе ресліду вань. 4. Поліція. 5. Ад во ка -
ту ра.

1. Су дові ор га ни.
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(Де тальніше див.: Мол до ван В.В. Су до устрій: Ук раїна, Ве -
ли ка Бри танія, Російська Фе де рація, США, ФРН, Франція.
Су дові ор га ни ООН. — К., 2003. — 256 с.)
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Магістратські су ди — ос нов на лан ка су до вої си с те ми Ве -
ли кої Бри танії. Роз гля да ють по над 95% криміна ль них справ.
За сто со ву ють штраф або поз бав лен ня волі на строк до 6
місяців. Як що магістра ти при хо дять до вис нов ку, що об ви ну -
ва че ний за слу го вує більш тяж ко го по ка ран ня, во ни пе ре да ють
спра ву до Су ду ко ро ни. Магістратські су ди про во дять та кож
по пе реднє слу хан ня в спра вах про зло чи ни, що пе ресліду ють -
ся за об ви ну валь ним ак том. Вирішу ють пи тан ня що до до стат -
ності до казів для віддан ня об ви ну ва че но го до Су ду ко ро ни.

Суд ко ро ни — криміна ль ний суд. Роз гля дає по першій
інстанції за уча с тю при сяж них спра ви про найбільш серй озні
зло чи ни. Кількість при сяж них від 10 до 12. Ви прав ду вальні
ви ро ки, ви не сені су дом при сяж них, апе ляційно му ос кар жен -
ню не підля га ють.

Апе ляційний суд має цивільне і криміна ль не відділен ня.
До скла ду су ду вхо дять лордBканц лер, ко лишні лордBканц ле -
ри, лорд — го ло вний суд дя, який очо лює цивільне відділен ня,
а та кож до 18 лордів апе ляційно го су ду. Апе ляції на су дові ви -
ро ки роз гля да ють ся не мен ше як трьо ма суд дя ми. Проміжні
апе ляції мо жуть роз гля да ти ся од ним чи дво ма суд дя ми.

Відділен ня ко ролівської ла ви Ви со ко го су ду роз гля дає
по першій інстанції найбільш складні цивільні спра ви й апе -
ляції на ви ро ки магістратсь ких судів з криміна ль них справ. На
пра вах скла до вих ча с тин цьо го відділен ня функціону ють: Суд
адмірал тей ст ва, в яко му роз гля да ють ся спо ри з морсь ких пе -
ре ве зень, зіткнен ня ко раблів і відшко ду ван ня пов’яза них з
цим збитків то що; Ко мерційний суд, яко му підсудні спо ри тор -
го вель но го ха рак те ру.

Суд ко ро не ра. Ко ро нер — по са до ва осо ба, обов’яз ком якої
є про ве ден ня дізнан ня що до не щас них ви падків з ле таль ним
кінцем або смерті за не яс них об ста вин. Під час про ве ден ня
розсліду ван ня здійснює ог ляд тру па, опи тує свідків, про во -
дить роз шук підо зрю ва ної осо би, мо же за аре ш ту ва ти її без
санкції су ду. Ко ро нер скли кає спеціаль не журі при сяж них, які
ма ють виз на чи ти при чи ни смерті, спи ра ю чись на до ка зи, вста -
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нов лені ко ро нерсь ким дізнан ням, та зафіксу ва ти її відпо -
відним вер дик том. Як що ко ро нерсь ке журі дійде вис нов ку, що
смерть бу ла при род ною або внаслідок ви пад ку чи не спро во ко -
ва но го са мо губ ст ва, то на підставі вер дик ту спра ва за кри -
вається. При вста нов ленні об ста вин, які свідчать про на силь -
ниць ку смерть або спро во ко ва не са мо губ ст во, ух ва люється
вер дикт для су ду, але дізнан ня ко ро не ра не по вин но закінчу -
ва тись вис нов ком що до ви ну ва тості ко гось у вчи ненні зло чи -
ну чи ос та точ ним вис нов ком що до при чи ни на силь ниць кої
смерті. Цей вер дикт ра зом з ма теріала ми дізнан ня на прав -
ляється до су ду або до про ку ро ра, який про во дить по вне
розсліду ван ня. Суд і ор га ни об ви ну ва чен ня не зв’язані вер -
дик том ко ро нерсь ких при сяж них і про во дять слу хан ня у зви -
чай но му по ряд ку, де ко ро нер мо же ви с ту па ти як свідок.

Військові су ди здійсню ють пра во суд дя у Зброй них Си лах
Ве ли кої Бри танії. Роз гля да ють спра ви про серй озні по ру шен -
ня військо во го пра ва. Од нак спра ви про на вмис не вбив ст во,
зра ду та зґвал ту ван ня, вчи нені в ме жах Спо лу че но го Ко -
ролівства, роз гля да ють ся су да ми зви чай ної юри с дикції.
Військо вий апе ляційний суд роз гля дає апе ляції на рішен ня
судів пер шої інстанції. Скар ги на рішен ня Військо во го апе -
ляційно го су ду мо жуть по да ва ти ся до Су ду Па ла ти лордів.

2. Ге не раль ний ат тор ней (Attorney General) — ко ролівсь -
кий юрист, юри дич ний рад ник Уря ду і Ко ро ле ви. Та ка по са до -
ва осо ба діє з XV ст. При зна чається без по се ред ньо Ко ро ле вою.
Здійснює за галь не керівництво Ко ролівською служ бою пе -
ресліду ван ня, прий має рішен ня про доцільність пе ресліду ван ня
кон крет них осіб, підтри мує об ви ну ва чен ня в су дах у спра вах
про на не сен ня шко ди Ко ро леві, Уря ду або йо го чле нам. 

3. Ко ролівська служ ба пе ресліду ван ня (Crown Prosecu -
tion Service). По ча ла свою діяльність з 1986 р. Яв ляє со бою си -
с те му спеціалізо ва них дер жав них ор ганів ви ко нав чої вла ди,
до якої вхо дять: 

а) місцеві підрозділи, які здійсню ють ос нов ну ро бо ту з ор -
ганізації та здійснен ня криміна ль но го пе ресліду ван ня;
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б) се ред ня лан ка, яка здійснює пе ресліду ван ня у спра вах
про зло чи ни підви ще ної не без пе ки і склад ності, а та кож ко ор -
ди нує діяльність місце вих підрозділів; 

в) ди рекція публічних пе ресліду вань. Ди рек то ра публіч -
них пе ресліду вань при зна чає Ге не раль ний ат тор ней, він же і
ке рує діяльністю служ би пе ресліду ван ня. 

Функції та по вно ва жен ня служ би пе ресліду ван ня:
w до ру чен ня поліції по чат ку про ва д жен ня криміна ль них

справ;
w на гляд за до три ман ням за кон ності розсліду ван ня ор га -

на ми поліції;
w здійснен ня криміна ль но го пе ресліду ван ня в су дах та

інструк таж ад во катів, яким ця служ ба до ру чає про ва д -
жен ня кон крет них криміна ль них справ і які ви с ту па -
ють як пе ресліду вачі в су дах;

w взаємодія з інши ми пра во охо рон ни ми ор га на ми.
З кож ної криміна ль ної спра ви, яка над хо дить із поліції,

ко ролівський пе ресліду вач має відповісти на 2 пи тан ня:
1) чи зібрані до статні до ка зи для здійснен ня криміна ль но -

го пе ресліду ван ня пев ної осо би в суді;
2) чи бу де відповіда ти публічним інте ре сам та ке пе рес -

ліду ван ня.
Ди рекція публічних пе ресліду вань у 1994 р. опубліку ва ла

стан дар ти, яких ма ють до три му ва тись юри с ти при до су довій
підго товці криміна ль них справ. У 1999 р. нею ж опубліко вані
стан дар ти, яки ми вста нов лю ють ся пра ви ла виз на чен ня
розміру го но рарів за ве ден ня криміна ль них справ у су дах. 

4. Поліція (Police). За сно ва на ще в 1663 р. На да ний час
на ра хо вується по над 40 регіональ них поліцейсь ких служб,
більшість із яких очо лю ють старші кон стеблі (Chief
Constables). Найбільшою є Лон донсь ка сто лич на поліція
(London’s Metropolitan Police), штабBквар ти ра якої іме нується
Скот ленд Яр дом.

Яд ро поліції — кон стеблі. Во ни про во дять ос нов ну ро бо ту
з ви яв лен ня, по пе ре д жен ня та розсліду ван ня зло чинів. Де які
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із поліцейсь ких зай ма ють ся де тек тив ною діяльністю на
постійній ос нові у складі підрозділів (criminal investigation
divisions). Де тек ти ви в кон такті з криміналіста ми (працівни -
ка ми на уко воBтехнічних підрозділів) зай ма ють ся розсліду ван -
ням найбільш склад них справ.

Розсліду ван ням криміна ль них справ зай ма ють ся та кож й
інші ор га ни: По дат ко ва служ ба (Inland Revenue); Інспекція
охо ро ни здо ров’я і санітар ної без пе ки (Health and Safety
Inspectorate); Де пар та мент соціаль но го за без пе чен ня (Depar -
tment of Social Security); Мит на служ ба (Customs and Excise);
Інспекція з пи тань за робітної пла ти (Wages Inspectorate)
то що. 

5. Ад во ка ту ра. Ад во ка та ми вва жа ють ся пред став ни ки
юри  дич ної про фесії, які вхо дять до кор по рації ба ри с терів
(barrister) та солісіторів (solicitor). З’яви лись во ни ще в кінці
XIII ст. Різни ця між ни ми за клю чається в то му, що ба ри с те ри
вва жа ють ся юри с та ми ви що го ґатун ку, завжди ма ють спра ву с
су да ми, а солісіто ри ве дуть підго тов чу ро бо ту з клієнта ми, мо -
жуть ви с ту па ти ли ше в су дах ни зо во го рівня. За ко ном про су -
ди та пра во ве об слу го ву ван ня 1990 р. ста тус солісіторів на бли -
же ний до ста ту су ба ри с терів. За пев них умов перші мо жуть
ви с ту па ти і в су дах більш ви со ко го рівня (су дах ко ро ни, ви со -
ких су дах), мо жуть при зна ча тись на по са ди суддів.

Слід відміти ти, що англійські ад во ка ти мо жуть ви с ту па ти
і як об ви ну вачі за до ру чен ням не ли ше при ват них осіб, а й дер -
жав них ор ганів, здійсню ва ти функцію пе ресліду ван ня осіб, які
при тя гу ють ся до криміна ль ної відповідаль ності. Во ни мо жуть
ве с ти па ра лель не розсліду ван ня криміна ль ної спра ви. 

Ос таннім ча сом от ри ма ло знач ний роз ви ток за ко но дав ст -
во, яке рег ла мен тує на дан ня юри дич ної до по мо ги ма ло за без -
пе че ним і не за без пе че ним гро ма дя нам. Так, За ко ном Про за -
без пе чен ня до сту пу до пра во суд дя (Access to Justice Act) від
27.07.1999 р. роз роб ле ний чіткий і ре аль ний ме ханізм на дан ня
без ко ш тов ної юри дич ної до по мо ги із дер жав но го бю д же ту та
інших фінан со вих дже рел. 
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1.5. СПО ЛУ ЧЕНІ ШТА ТИ АМЕ РИ КИ

1.5.1. За гальні по ло жен ня

Історія аме ри кансь кої пра во вої си с те ми по чи нається з про -
го ло шен ня в 1776 р. не за леж ності північно а ме ри кансь ких ко -
лоній Англії і ство рен ня в 1781 р. кон фе де рації 13 мо ло дих дер -
жав, яка от ри ма ла зго дом на зву: Спо лу чені Шта ти Аме ри ки.

За своєю фор мою криміна ль ний про цес США є об ви ну -
валь ним, або зма галь ним, як і в Англії, але на відміну від неї в
США криміна ль ноBпро це су аль не пра во ча ст ко во ко дифіко ва -
но, оскільки ви роб лені та прий няті Кон сти ту ція США і кон -
сти туції штатів. У шта тах (Іллінойс, Калі форнія, НьюBЙорк та
ін.) діють криміна ль ноBпро це су альні ко дек си.

У тексті Кон сти туції США зафіксо ва но ряд по ло жень,
без по се ред ньо пов’яза них із виз на чен ням по ряд ку про ва джен -
ня в криміна ль них спра вах у фе де раль них ор га нах юс тиції, ос -
новні прин ци пи роз ме жу ван ня ком пе тенції су дів штатів і фе -
де рації, умо ви про ве ден ня арештів та об шуків, пра во на суд
при сяж них, прин цип non bis in iden (за бо ро на двічі при тя гу ва -
ти до криміна ль ної відповідаль ності за од не й те са ме діян ня),
за бо ро на спо ну кань до дачі по ка зань про ти са мо го се бе, пра во
об ви ну ва че но го зна ти, в чо му він об ви ну ва чується, та ін.

Не обхідно підкрес ли ти, що у США криміна ль не й
криміна ль ноBпро це су аль не пра во фе де рації і штатів — ав то -
номні си с те ми, во ни не до пов ню ють од не од но го, а існу ють па -
ра лель но.

Крім за конів, а та кож ви да них фе де раль ни ми ви ко на вчи -
ми ор га на ми підза кон них актів (на казів пре зи ден та,
інструкцій і на казів Де пар та мен ту юс тиції, Міністер ства обо -
ро ни та ін.), криміна ль ноBпро це су аль не пра во США вклю чає в
се бе й інші нор ма тивні ак ти, які ви да ють ся са ми ми су да ми.
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Фе де раль ни ми за ко на ми в 1933 і 1940 рр. Вер хов но му Су ду
США на да но пра во са мо му в міру не обхідності вста нов лю ва ти
пра ви ла, які ре гу лю ють прак ти ку, про цес криміна ль но го пе -
ресліду ван ня і за хист у криміна ль них спра вах. Як за зна че но в
За коні від 29 черв ня 1940 р., після на бран ня ци ми пра ви ла ми
чин ності всі інші нор ми пра ва, які су пе ре чать їм, не по винні
ма ти си ли й за сто со ву ва ти ся. Це оз на чає, що їм на дається си -
ла за ко ну. Вста нов лю ва ти пра ви ла су до вої про це ду ри ма ють
пра во й де які су ди штатів. Існу ють та кож ви дані Вер хов ним
Су дом США Пра ви ла про ва д жен ня у Вер хов но му Суді США,
Пра ви ла роз гля ду справ упов но ва же ни ми при фе де раль них
рай он них су дах та ін.

У ряді штатів, крім пи са но го пра ва, діють і нор ми за галь -
но го пра ва. По ши ре ним дже ре лом криміна ль ноBпро це су аль -
но го пра ва в США є су дові пре це ден ти, тоб то рі шен ня Вер хов -
но го Су ду США і ви щих су до вих інстанцій штатів в ок ре мих
криміна ль них спра вах. Як і в Англії, чис ленність і різно -
манітність дже рел криміна ль ноBпро це су аль но го пра ва в США
зу мов лю ють йо го за плу таність, складність і тим са мим підви -
щу ють роль ад во ка та у кри міна ль но му про цесі США, без яко -
го і по терпілий і об ви ну ва че ний без по радні.

В аме ри кансь ко му криміна ль но му про цесі у зв’яз ку з тим,
що на об ви ну ва чен ня не по кла де но обов’язок все бічно го, по -
вно го й об’єктив но го досліджен ня об ста вин спра ви, ви яв лен -
ня не ли ше об ви ну валь них, а й ви прав ду валь них об ста вин, за -
хис ни кам до во дить ся про во ди ти влас не розсліду ван ня з ме -
тою зби ран ня до казів, які ви прав до ву ють об ви ну ва че но го або
пом’як шу ють йо го ви ну.

Вер хов ний Суд США в рішенні у справі Гіде он про ти Вай -
н рай та (1963 р.) ука зав на те, що “об ви ну ва че ний у
кримінальній справі, який не має коштів, щоб най ня ти ад во ка -
та для на дан ня йо му до по мо ги в за хисті як у суді, так і при по -
данні пер шої апе ляції, мо же ко ри с ту ва ти ся по слу га ми ад во ка -
та, при зна че но го су дом, при су до во му пе ресліду ванні фе де -
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рацією або шта том за зло чи ни, які ка ра ють ся смерт ною ка рою,
або за інший тяж кий зло чин”.

Рішен ням Вер хов но го Су ду США і за ко ном ус та нов ле но,
що ма лоіму щим об ви ну ва че ним суд має при зна ча ти за хис ни -
ка з чис ла ад во катів, які пра цю ють у відом ствах “публічних за -
хис ників” або в кон то рах з на дан ня юри дич ної до по мо ги на се -
лен ню, які зна хо дять ся на дер жав но му бю д жеті.

1.5.2. Ор га ни, які здійсню ють про ва д жен ня  у
криміна ль них спра вах

1. Су дові ор га ни. 2 Про ку ра ту ра. 3. Ор га ни по пе ред нь -
о го розсліду ван ня. 4.Ад во ка ту ра.

1. Су дові ор га ни.
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Окруж ний суд має на зву: Суд у спра вах не по внолітніх та
внутрішніх сімей них взаємин, ко ли слу ха ють ся спра ви по діях
не по внолітніх осіб чи сімей них сто сун ках, або Ге не раль ний ок -
руж ний суд у решті ви падків.

78

Кримінальний процес: Україна, ФРН , Франція, Англія, США



Схе ми су до вих си с тем штатів Вірджинія, Іллінойс та
Каліфорнія скла дені про фе со ром пра ва інсти ту ту Вірджинія
Даніелем Мідо ром (Су ди в Спо лу че них Шта тах. Даніел Джон
Мідор, Сент"Пол, Міне со та Вест Паблішинг Ко. 1991р.).
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Особ ли вості су до ус т рою США в то му, що там існує декілька
різних су до вих си с тем, не за леж них од на від од ної. У ба га ть ох ви -
пад ках діє па ра лель на юри с дикція  двох або більше  су до вих си с -
тем. Це і зу мов лює складність су до ус т рою Спо лу че них Штатів
Аме ри ки.  

Су до ва вла да по ши рюється на всі спра ви, що розв’язу ють ся за за -
ко ном і пра вом спра вед ли вості, ви ни ка ють на ос нові цієї Кон сти -
туції, за конів Спо лу че них  Штатів, міжна род них угод, що ук ла дені
чи  бу дуть ук ла дені Спо лу че ни ми Шта та ми; на всі спра ви, що сто -
су ють ся послів, інших по вно важ них пред став ників та кон сулів; на
всі спра ви адмірал тей ст ва та інші  морські  спра ви, в яких  Спо лу -
чені Шта ти є сто ро ною; на всі спо ри між дво ма чи більше шта та ми,
між шта том і гро ма дя на ми іншо го шта ту, між гро ма дя на ми різних
штатів, між гро ма дя на ми од но го шта ту за по зо ва ми про землі, да ро -
вані різни ми шта та ми, а та кож між шта том чи йо го гро ма дя на ми та
чу жо зем ни ми дер жа ва ми, гро ма дя на ми чи піддан ця ми.

Усі спра ви, що сто су ють ся послів, інших по вно важ них пред став -
ників та кон сулів, а та кож спра ви, де однією із сторін є ко т рийсь
штат, підсудні Вер хов но му Су дові як першій інстанції. У всіх
інших зга да них ви ще ви пад ках  Вер хов ний Суд  є апе ляційною
інстанцією, що розв’язує як пи тан ня пра ва, так і фак ту з ти ми об ме -
жен ня ми і відповідно до тих пра вил, що їх за про ва дить Кон грес.
Усі спра ви про зло чи ни, за ви нят ком ви пад ку  імпічмен ту, підсудні
су ду при сяж них, і су до вий роз гляд відбу вається в то му штаті, де
скоєно зло чин, а як що йо го скоєно за ме жа ми шта ту, то суд відбу -
вається в то му місці чи місцях, які виз на чить Кон грес.

За зра ду Спо лу че них Штатів  ува жається  тільки  розв’язан ня війни
про ти  них, приєднан ня  до їхніх  во рогів, на дан ня во ро гам до по мо ги
та по слуг. Ніхто не мо же бу ти виз на ний вин ним у дер жавній  зраді,
як що це не бу де підтвер д же но по ка зан ня ми свідків інкриміно ва но го
ак ту чи вла сним зізнан ням у відкри то му су до во му засіданні. 
Кон грес має пра во виз на чи ти по ка ран ня за зра ду, але за су д жен ня
за зра ду не по вин не тяг ти за со бою поз бав лен ня гро ма дянсь ких
прав чи конфіскацію май на інак ше, як за жит тя за су д же но го.
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Вер хов ний Суд США – очо лює фе де раль ну су до ву піраміду. Мо же
пе ре гля ну ти будьBяке рішен ня фе де раль них апе ляційних судів.
По чи на ю чи з 1869 р. і по нині до скла ду цьо го су ду вхо дить 9 суддів,
яких при зна чає Пре зи дент США за ре ко мен дацією та зго дою Се на -
ту. Кож ну спра ву за слу хо ву ють усі 9 суддів. Го ло вне за вдан ня Вер -
хов но го Су ду США – роз’яс ню ва ти за кон, ко ли інші су ди не мо -
жуть дійти зго ди в тлу ма ченні Кон сти туції або фе де раль них за -
конів. По ста но ви цьо го су ду ос та точні і ос кар жен ню не підля га ють.
Що ро ку до цьо го су ду звер та ють ся з про хан ням пе ревіри ти близь -
ко 5 ти сяч справ, роз г ля ну тих штат ни ми та фе де раль ни ми су да ми.
Суд відби рає близь ко 170 най серй озніших справ (Чим зай ма ють ся
Фе де ральні су ди Спо лу че них Штатів. Підго тов ле но фе де раль ним
су до вим цен т ром. – 1994 р.).

Ок ружні су ди США є ос нов ни ми за галь ни ми су да ми фе де раль ної
си с те ми. Роз гля да ють спра ви, що сто су ють ся фе де раль них за конів.
У та ких спра вах по зи вач по си лається на Кон сти туцію США, акт
Кон гре су або уго ду. Інша ве ли ка гру па справ по фе де раль них су дах
– цивільні спра ви, у яких по зи вач та відповідач є суб’єкта ми пра ва
різних штатів.
До юри с дикції апе ляційних судів на ле жить  пе ре гляд цивільних та
криміна ль них справ, що їх роз гля да ли ок ружні су ди. До юри с -
дикції цих судів на ле жить та кож пе ре гляд по ста нов най важ -
ливіших фе де раль них адміністра тив них ор ганів. 

Спеціальні су ди. Суд міжна род ної торгівлі роз гля дає спра ви,
пов’язані із за ко на ми, що ре гу лю ють митні по дат ки та імпорт то -
варів. Цей суд має влас ний постійний склад суддів. Тим ча со вий
над зви чай ний апе ляційний суд роз гля дає апе ляції з усіх ок руж них
судів країни у пев них спра вах сто сов но фе де раль них пра вил ви ко -
ри с тан ня енергії. Спеціаль ний суд з пи тань за ходів про ти іно зем них
розвідок роз гля дає, за по дан ням Ге не раль но го про ку ро ра, пи тан ня
доз во лу на вста нов лен ня на те ри торії США апа ра ту ри підслу хо ву -
ван ня в інте ре сах національ ної без пе ки. Цей суд, як і по пе редній, не
має влас них суддів. Роз гляд справ у них про во дить ся суд дя ми
інших судів за тим ча со вим при зна чен ням Вер хов но го судді США.
Апе ляційний військо вий суд пе ре гля дає рішен ня військо вих судів
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Зброй них Сил. Йо го рішен ня мо жуть бу ти пе ре гля нуті Вер хов ним
су дом. Апе ляційний суд ве те ранів пе ре гля дає рішен ня су ду у спра -
вах ве те ранів США, що сто су ють ся до по мо ги ко лишнім військо во -
служ бов цям. Йо го рішен ня мо жуть пе ре гля да ти ся Апе ляційним
су дом США. По дат ко вий суд роз гля дає по зо ви плат ників по датків
до фе де раль но го уря ду згідно з Ко дек сом про по дат ко ве ре гу лю -
ван ня. Йо го рішен ня підля гає пе ре гля ду апе ляційним регіональ -
ним су дом США. Пре тензійний суд США роз гля дає гро шові пре -
тензії до фе де раль но го уря ду. Йо го рішен ня підля га ють пе ре гля ду
апе ляційним су дом фе де раль но го ок ру гу. Суд з пи тань бан крут ст -
ва роз гля дає ши ро ке ко ло пи тань згідно з фе де раль ни ми за ко на ми
про бан крут ст во. Їхні рішен ня мо жуть пе ре гля да ти фе де ральні ок -
ружні су ди, апе ляційні су ди США.   

До си с те ми судів штатів відно сять ся су ди пер вин ної юри с дикції. У
більшості штатів ці су ди ма ють два рівні. Го ловні су ди пер шої
інстанції вирішу ють різно манітні цивільні та кримінальні спра ви.
У де я ких шта тах їх на зи ва ють ок ружні су ди,  в інших – вищі або ге -
не ральні ок ружні су ди. Во ни мо жуть ви но си ти ви рок чи рішен ня в
будьBякій су довій справі. Су ди пер шої інстанції мо жуть ви но си ти
су до ве рішен ня з об ме же но го ко ла пи тань. На при клад, су ди, які
вирішу ють не значні по ру шен ня пра вил ру ху, або су ди у спра вах
спад щи ни, у спра вах не по внолітніх. Ком пе тенція де я ких судів об -
ме же на су мою по зо ву (не більше 5 ти сяч до ларів). Існу ють та кож
муніци пальні, магістратські поліцейські ми рові су ди. У су дах пер -
вин ної юри с дикції спра ви вирішу ють ся су дом при сяж них або од -
ним суд дею. Рішен ня судів пер шої інстанції мо же бу ти пе ре гля ну -
те і ска со ва не су да ми ви що го рівня. Для де я ких судів пер шої
інстанції цей пе ре гляд відбу вається у го ло вних су дах пер шої
інстанції. Рішен ня судів за галь ної юри с дикції пе ре гля дається апе -
ляційни ми су да ми.  

Апе ляційні су ди. У більшості штатів су дові си с те ми очо лює Вер -
хов ний Суд шта ту. У шта тах НьюBЙорк і Ме ри ленд цей ви щий су -
до вий ор ган іме нується Апе ляційним су дом, а у шта тах Мас са чу -
сетс і Мен він відо мий як Вер хов ний юри дич ний суд. У шта тах Те -
хасі й Ок ла хомі та ких ви щих судів 2: Вер хов ний суд (для
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цивільних справ) і Апе ляційний криміна ль ний суд (для криміна ль -
них справ). Спо чат ку Вер хов ний суд був єди ним апе ляційним су -
дом у штаті. Він мав юри с дикцію над усіма апе ляціями, що над хо -
ди ли з судів пер шої інстанції. Все зро с та ю ча кількість справ при зве -
ла до ство рен ня проміжних апе ляційних судів, і за раз во ни існу ють
у пе ре важній більшості штатів. Апе ляційні су ди пе ре гля да ють ос -
нов ну ма су справ, а вер ховні су ди вирішу ють най важ ливіші су дові
спра ви, які ма ють більше зна чен ня для за ко ну і відправ лен ня пра -
во суд дя, а не ли ше для сторін у справі. Спра ви в су дах роз гля да -
ють ся ко легіаль но (від 3 до 15 і навіть до 28 суддів). Ко ли су пе реч -
ливі рішен ня з од но го і то го ж пи тан ня прий ма ють ся різни ми журі,
єди ним шля хом розв’язан ня конфлікту є пе ре гляд у вер хов но му
суді шта ту.

Юри с дикція Вер хов но го су ду шта ту об ме жується пе ре гля дом
рішень проміжно го су ду на дис креційній ос нові (дис креційний –
за леж ний від влас но го роз су ду). Дис креційна ком пе тенція мо же
ви ко ри с то ву ва тись з ог ля ду на терміновість і важ ливість пи тан ня
або ж тоді, ко ли потрібно роз ван та жи ти проміжний суд, як що в
ньо му на ко пи чи ло ся ба га то справ. Сто ро на не має пра ва на дві апе -
ляції. БудьBякий по даль ший пе ре гляд після пер шої апе ляції пе ред -
ба че ний тільки в інте ре сах за ко ну і си с те ми пра во суд дя. 

2. Про ку ра ту ра. В нашій юри дичній літе ра турі ця пра во -
охо рон на ус та но ва на зи вається поBрізно му: ат тор не ту ра; ат -
тор нейсь ка служ ба; про ку ра ту ра. З точ ки зо ру ук раїнських
дослідників і на шої пра во вої до к т ри ни ат тор нея мож на
прирівня ти до про ку ро ра.

Ат тор ней (attorney) — офіційна осо ба, яка пред став ляє
певні юри дичні інте ре си, пе ре бу ває на дер жавній службі і ви -
ко нує функції:

w кон тро лю за за конністю діяль ності поліції при
розсліду ванні зхло чинів;

w здійснен ня криміна ль но го пе ресліду ван ня в суді осіб,
які при тя гу ють ся до криміна ль ної відповідаль ності;



w за хи с ту май но вих та інших інте ресів осо би та дер жа ви
то що.

Ге не рал — ат тор ней (General attorney) — го ло вний юри -
дич ний рад ник Пре зи ден та США. Ця по са да з’яви ла ся у 1789
р. з прий нят тям За ко ну про су до устрій. З ча сом функції Ге не -
ралBат тор нея роз ши ри ли ся. Він став керівни ком служб, на які
по кла да ла ся підго тов ка і ве ден ня цивільних та криміна ль них
справ у су дах, керівництво фе де раль ни ми тюр ма ми. У 1870 р.
Ці служ би бу ли об’єднані в ус та но ву, яка діста ла на зву Де пар -
та мент юс тиції. В да ний час існу ють три рівні ор ганів про ку ра -
ту ри.

Фе де раль на про ку ра ту ра. До її скла ду вхо дить Де пар та -
мент юс тиції США, очо лю ва ної Ге не ралBат тор неєм. У апа раті
цьо го де пар та мен ту є підрозділи, які ор ганізу ють ро бо ту фе де -
раль ної про ку ра ту ри; без по се ред ньо ви ко ну ють про ку рорські
функції; аналізу ють і уза галь ню ють діяльність фе де раль них
про ку рорсь ких служб; здійсню ють ко ор ди націю діяль ності
всіх фе де раль них пра во охо рон них ор ганів у бо ротьбі зі зло -
чинністю.

Ос но ву місце вої фе де раль ної про ку ра ту ри скла да ють ок -
ружні про ку ро ри. Во ни за без пе чу ють своєчас не пе ресліду ван -
ня осіб, які ка ра ють ся за фе де раль ни ми за ко на ми або здійснені
на те ри торіях, на які роз пов сю д жується юри с дикція фе де раль -
них вла с тей (національні пар ки та за повідни ки, те ри торії, які
зна хо дять ся за ме жа ми США, військові об’єкти то що).

Про ку ра ту ра штатів. У кож но му з них є свій ге не ралBат -
тор ней, яко му в більшості ви падків підпо ряд ко вані зга дані
вже служ би. У сфері криміна ль но го су до чин ст ва про ку ра ту ра
наділе на ши ро ки ми пра ва ми з пе ресліду ван ня осіб, які скоїли
зло чин.

Місце ва про ку ра ту ра. Во на пра цює під кон тро лем і
керівництвом ор ганів місце во го са мо управління. Про во дить
бо роть бу зі зло чи на ми, які пе ресліду ють ся за за ко на ми штатів.
До скла ду цих про ку ра тур у де я ких шта тах вхо дять слідчі
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(investigators), що зби ра ють і оформ лю ють ма теріали об ви ну -
валь ної спра ви, які ви ко ри с то ву ють ся про ку ро ра ми при
здійсненні криміна ль но го пе ресліду ван ня в суді.

Особ ливістю про ку ра ту ри є те, що про ку ро ри трьох рівнів
ав то номні, їх не об’єднує жор ст ка суб ор ди нація. Ге не ралBАт -
тор ней США при зна чається Пре зи ден том країни за зго дою
Се на ту стро ком на чо ти ри ро ки. На той же строк і в та ко му ж
по ряд ку при зна ча ють ся ок ружні про ку ро ри. У шта тах про ку -
рорів оби ра ють за ко но давчі збо ри або ж во ни оби ра ють ся на -
се лен ням шта ту. Місцеві про ку ро ри, як пра ви ло, оби ра ють ся
на се лен ням, але мож ли ве їх при зна чен ня ор га на ми місце во го
са мо управління. Для ко ор ди нації ро бо ти між про ку ра ту ра ми
всіх рівнів у США діє Національ на асоціація ге не раль них ат -
тор неїв. Во на ре гу ляр но про во дить на ра ди, сим позіуми, на
яких обміню ють ся досвідом та інфор мацією про ку рорсь кої
діяль ності.

3. Ор га ни по пе ред нь о го розсліду ван ня. Як відмічає К.Ф.
Гу цен ко, у США існує близь ко 20 000 тис. різно го ро ду
поліцейсь ких служб, які зай ма ють ся профілак ти кою і роз -
крит тям зло чинів, чи сельність яких по над 1 млн. осіб (Гу цен -
ко К.Ф., Го ло вко Л.В., Фи ли мо нов Б.А. Уго лов ный про цесс за -
пад ных го су дарств. Изд. 2Bе, доп. и испр. — М.: Зер ца лоBМ,
2002. — С. 197).

До спеціалізо ва них фе де раль них ор ганів відно сять ся: Фе -
де раль не бю ро розсліду ван ня; Фе де раль на мит на служ ба; Фе -
де раль не бю ро тю рем; Служ ба імміграцій та на ту ралізації; Фе -
де раль на се к рет на служ ба (вхо дить до струк ту ри Міністер ст -
ва фінансів і здійснює охо ро ну Пре зи ден та США, а та кож бо -
роть бу з підроб кою гро шей); Фе де раль на служ ба мар шалів;
Адміністрація по бо ротьбі з нар ко ти ка ми ... До фе де раль ної
поліції мож на відне с ти поліцію у м. Ва шинг тоні, національ них
пар ках, за повідни ках.

Більшість поліцейсь ких підрозділів, які зай ма ють ся
розсліду ван ням зло чинів, підпо ряд ко вані цен т ральній владі
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шта ту і ор га ну місце во го са мо управління. Розсліду ють зло чи -
ни і ко ро не ри — ви борні по са дові осо би, які про во дять
невідкладні дії у ви пад ку ви яв лен ня трупів з оз на ка ми на силь -
ниць кої смерті, як що поліція не по ча ла своє розсліду ван ня.

Ак тив ну роль у розсліду ванні зло чинів відігра ють при -
ватні де тек ти ви та їх об’єднан ня. На підставі кон трактів во ни
на да ють про фесійну до по мо гу фізич ним і юри дич ним осо бам
у зборі до казів, розсліду ванні криміна ль них справ.

4. Ад во ка ту ра. Сто сов но аме ри кансь кої пра во вої си с те ми
цей термін мож на вжи ва ти умов но. Ад во катсь кою про фесією
зай ма ють ся прак ти ку ючі юри с ти, які пра цю ють в різно го ро ду
об’єднан нях, ус та но вах, фірмах, про ку ра турі. В своїй
більшості во ни зна хо дять ся в асоціаціях. Найбільш відо ма із
них — Аме ри кансь ка асоціація юристів (Amerikan Bar
Assotiation). У кож но му штаті існу ють свої асоціації юристів.
Ос нов на їх ме та — спри ян ня про фесійній діяль ності своїх
членів, відбо ру прак ти ку ю чих юристів, за хист їх інте ресів. Ли -
ше чле ни цих асоціацій ма ють пра во ви с ту па ти у су дах і ве с ти
там спра ви.

Ос танніми ро ка ми от ри мує все більше роз пов сю д жен ня
за хист, який здійснюється в публічних агент ст вах з на дан ня
юри дич ної до по мо ги ма лоіму щим гро ма дя нам (publik defend-
ers agencies). Фінан су ють ся такі агент ст ва із бю д же ту,
спеціаль них внесків членів асоціацій, бла годійних внесків. За
да ни ми Адміністра тив но го су ду США, у 2000 р. повністю або
ча ст ко во без плат на юри дич на до по мо га бу ла на да на май же 70
% об ви ну ва че них при роз гляді криміна ль них справ у фе де -
раль них су дах (де тальніше див.: Гу цен ко К.Ф., Го ло вко Л.В.,
Фи ли мо нов Б.А. Уго лов ный про цесс за пад ных го су дарств.
Изд. 2Bе, доп. и испр. — М.: Зер ца лоBМ, 2002. — С. 203).
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ЗА ПИ ТАН НЯ ДЛЯ СА МО КОН Т РО ЛЮ

УК РАЇНА

1. У чо му по ля гає суть криміна ль ноBпро це су аль но го пра ва?
2. Які за вдан ня криміна ль но го про це су?
3. З яких стадій скла дається криміна ль ний про цес?
4. Які пра ви ла дії криміна ль ноBпро це су аль но го за ко ну в

про сторі, часі та що до осіб?
5. Яка си с те ма прин ципів криміна ль но го про це су?
6. Який зміст прин ци пу за кон ності в криміна ль но му про цесі?
7. Що оз на чає прин цип не до тор кан ності осо би й жит ла в

криміна ль но му про цесі?
8. У чо му по ля гає прин цип охо ро ни осо би с то го жит тя гро -

ма дян, таємниці ли с ту ван ня, те ле фон них роз мов і те ле граф -
них повідо млень?

9. Що оз на чає прин цип здійснен ня пра во суд дя в кримі на -
ль них спра вах тільки су дом?

10. Що оз на чає ко легіаль ний роз гляд криміна ль них справ
у суді?

11. У чо му по ля гає не за лежність суддів і на род них засі да -
телів і підко рен ня їх тільки за ко нові?

12. Який зміст прин ци пу глас ності су до во го роз гля ду і які
є ви нят ки з цьо го прин ци пу?

13.У чо му по ля гає зміст прин ци пу за без пе чен ня підоз рю -
ва но му, об ви ну ва че но му й підсуд но му пра ва на за хист?

14. Яке виз на чен ня і юри дич ний зміст пре зумпції не вин -
ності?

15. Який зміст прин ци пу публічності в криміна ль но му
про цесі?

16. В чо му по ля гає прин цип вільної оцінки до казів?
17. Що оз на чає без по се редність та усність у криміналь но -

му про цесі?
18. Яке зна чен ня прин ци пу зма галь ності в криміна ль но му

про цесі?
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19. Які прин ци пи криміна ль но го про це су про го ло шені в
Міжна род но му пакті про гро ма дянські та політичні пра ва і як
во ни ре алізо вані в КПК Ук раїни?

20. Ко го слід вва жа ти суб’єкта ми криміна ль ноBпро це су -
аль ної діяль ності?

21. Які про це су альні по вно ва жен ня су ду, судді?
22. Яке місце в криміна ль но му про цесі зай має про ку рор?
23. У чо му по ля га ють пра ва та обов’яз ки слідчо го і йо го

про це су аль на не за лежність?
24. Хто вва жається по терпілим, і які йо го пра ва та обов’яз ки?
25. Як ре гу люється пи тан ня про цивільний по зов у кри -

міна ль но му про цесі, хто є цивільним по зи ва чем і ци вільним
відповіда чем?

26. Хто мо же бу ти за хис ни ком, які йо го пра ва й обов’яз ки?
27. Які ви мо ги став лять ся до пе ре кла да ча та які йо го

обов’яз ки?
28. Хто є ек с пер том у кримінальній справі, які йо го

обов’яз ки та пра ва?
29. У чо му по ля гає відмінність спеціаліста від ек с пер та? Які

пра ва та обов’яз ки спеціаліста при про ва д женні слідчих дій?
30. Хто вва жається підо зрю ва ним, які йо го пра ва й

обов’яз ки?
31. Які обов’яз ки ви ко нує се к ре тар су до во го засідан ня?
32. Для чо го за про шу ють ся по няті?
33. Хто мо же бу ти за кон ни ми пред став ни ка ми і пред став -

ни ка ми в криміна ль но му про цесі, які їхні пра ва й обов’яз ки?
34. Що та ке за побіжні за хо ди, які підста ви і ме та їх за сто -

су ван ня?
35. Які ви ди за побіжних за ходів пе ред ба чає КПК? В чо му

по ля гає суть кож но го з них?
36. У яких ви пад ках оби рається взят тя під вар ту як за -

побіжний захід?
37. Які стро ки три ман ня об ви ну ва че но го під вар тою?
38. У чо му по ля гає відсто ро нен ня об ви ну ва че но го від по -

са ди?
39. Як оформ ляється за сто су ван ня за побіжно го за хо ду?
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ФЕ ДЕ РА ТИВ НА РЕ С ПУБЛІКА НІМЕЧ ЧИ НА

40. В яко му році прий ня тий чин ний Криміна ль ноBпро це -
су аль ний ко декс ФРН і які прин ци пи йо го дії?

41. Що но во го вне сла “Ма ла ре фор ма криміна ль но го про -
це су ФРН “?

42. У чо му суть інсти ту ту ви клю чен ня за хис ни ка з про це су?
43. З якою ме тою в 1974 р. ліквідо ва но інсти тут по пе ред -

нь о го слідства?

ФРАНЦІЯ

44. Яка фор ма криміна ль но го про це су у Франції?
45. У чо му по ля гає зміша ний криміна ль ний про цес?
46. В яко му році прий ня тий нині чин ний КПК Франції?
47. Яка струк ту ра КПК Франції?
48. Чим відрізняється чин ний КПК Франції від КПК 1808 р.

(кодек су На по ле о на)?

АНГЛІЯ

49. У чо му по ля гає особ ливість криміна ль ноBпро це су аль -
но го пра ва Англії?

50. Що та ке за галь не й ста тут не пра во?
51. Що оз на чає по нят тя “пре це дент”?
52. Яка фор ма англійсько го криміна ль но го про це су?
53. Від імені ко го здійснюється криміна ль не пе ресліду ван ня?
54. На ко го по кла дається обов’язок зби ран ня до казів?

СПО ЛУ ЧЕНІ ШТА ТИ АМЕ РИ КИ

55. Яка фор ма криміна ль но го про це су США?
56. Чим відрізняється криміна ль ноBпро це су аль не пра во

США від англійсько го криміна ль ноBпро це су аль но го пра ва?
57. З чо го скла дається криміна ль ноBпро це су аль не пра во

США?
58. Яка особ ливість діяль ності за хис ни ка що до зби ран ня

до казів?
59. Яка роль “публічних за хис ників”?

89

Гла ва 1. За галь на ха рак те ри с ти ка криміна ль но го про це су



Гла ва 2
ДО КА ЗО ВЕ ПРА ВО

2.1. УК РАЇНА

2.1.1. До ка зи у криміна ль но му про цесі

1. По нят тя та дже ре ла до казів, до ка зо ве пра во, те орія
до казів. 2. По нят тя до ка зу ван ня, до пу с тимість до -
казів. 3. Про цес до ка зу ван ня. 4. Пред мет до ка зу ван ня.
5. Обов’язок до ка зу ван ня. 6. Кла сифікація до казів.

1. По нят тя та дже ре ла до казів, до ка зо ве пра во, те орія
до казів. До ка зи — це всякі фак тичні дані, які ма ють зна чен ня
для пра виль но го вирішен ня спра ви (ст. 65 КПК). Дже ре ла ми
до казів є: по ка зан ня свідків, по ка зан ня по терпіло го, по ка зан -
ня підо зрю ва но го, по ка зан ня об ви ну ва че но го, вис но вок ек с -
пер та, ре чові до ка зи, про то ко ли слідчих і су до вих дій, про то -
ко ли з відповідни ми до дат ка ми, скла дені упов но ва же ни ми ор -
га на ми за ре зуль та та ми опе ра тив ноBроз шу ко вих за ходів, інші
до ку мен ти.

До ка зо ве пра во — це си с те ма пра во вих норм, які рег ла мен -
ту ють ви яв лен ня, про це су аль не закріплен ня, пе ревірку і
оцінку до казів, а та кож до ка зу ван ня всіх об ста вин, які ма ють
зна чен ня для спра ви. До ка зо ве пра во ча с то плу та ють із те -
орією до казів. На відміну від до ка зо во го пра ва те орія до казів
— це си с те ма відповідних те о ре тич них по ло жень, плюс діюче
пра во, прак ти ка йо го за сто су ван ня, на укові ре ко мен дації,
історія і за рубіжний досвід.
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2. По нят тя до ка зу ван ня, до пу с тимість до казів. До ка зу -
ван ня — це діяльність судді, слідчо го, про ку ро ра з ви яв лен ня,
закріплен ня, пе ревірки й оцінки до казів та от ри ман ня та ким
чи ном пев них вис новків. 

До пу с тимість до казів виз на чається дже ре лом до казів, із
яко го во ни от ри мані. До пу с тимі ли ше ті до ка зи, які виз на чені
КПК і з до три ман ням усіх пра вил.

3. Про цес до ка зу ван ня — це діяльність із ви яв лен ня та
пізнан ня з до по мо гою до казів фактів об’єктив ної дійсності для
вирішен ня кон крет ної спра ви.

До ка зу ван ня ділить ся на три ета пи:
1. Зби ран ня і закріплен ня до казів. Зби ра ють ся до ка зи під

час розсліду ван ня спра ви. Закріплен ня до казів оформ ляється
про то ко лом, який скла дається відповідно до ви мог КПК,
підпи сується слідчи ми і по ня ти ми у при сут ності яких ці до ка -
зи бу ли ви лу чені.

2. Пе ревірка до казів. Пе ревірка про во дить ся шля хом
аналізу до казів по суті, співстав лен ня з інши ми до ка за ми.

3. Оцінка до казів. Цей етап скла дається з виз на чен ня до -
стовірності зібра них фактів. До ка зи оціню ють ся з точ ки зо ру
прав ди вості і якісності. Ніякі до ка зи не ма ють на пе ред ус та -
нов ле ної си ли. Суд дя, про ку рор, слідчий оціню ють до ка зи за
своїм внутрішнім пе ре ко нан ням, яке ґрун тується на всебічно -
му, по вно му роз гляді всіх об ста вин спра ви у суді (ст. 67 КПК).
При оцінці до казів вирішу ють ся на ступні пи тан ня: ре ле -
вантність (до пу с тимість) до казів, пе ревірка до стовірності да -
них про фак ти, до три маність ви мог КПК при от ри манні до -
казів і до статність їх для вирішен ня спра ви.

4. Пред мет до ка зу ван ня — це су купність об ста вин чи
фактів, які не обхідно вста но ви ти для пра виль но го вирішен ня
спра ви. У будьBякій справі має бу ти вста нов ле ний склад зло -
чи ну: об’єкт зло чи ну, об’єктив на сто ро на, суб’єкт, суб’єктив на
сто ро на. У ст. 64 КПК за зна чені об ста ви ни, які підля га ють до -
ка зу ван ню:

1) подія зло чи ну (час, місце, спосіб вчи нен ня зло чи ну);
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2) винність об ви ну ва че но го у вчи нені зло чи ну і мо ти ви
зло чи ну;

3) об ста ви ни, що впли ва ють на ступінь тяж кості зло чи ну і
ха рак тер відповідаль ності об ви ну ва че но го;

4) ха рак тер і розмір шко ди, за вда ної зло чи ном.
5. Обов’язок до ка зу ван ня по кла дається на пра во охо -

ронні ор га ни. Суд дя, про ку рор, слідчий і осо ба, яка про ва дить
дізнан ня, не вправі пе ре кла да ти обов’язок до ка зу ван ня на об -
ви ну ва че но го. У спра вах при ват но го об ви ну ва чен ня обов’язок
до ка зу ван ня по кла дається не на пра во охо ронні ор га ни, а на
по терпіло го.

6. Кла сифікація до казів — це роз поділ до казів на ок ремі
гру пи і виз на чен ня особ ли во с тей кож ної з та ких груп. До ка зи
кла сифіку ють ся на такі гру пи:

1. Що до об ви ну ва чен ня на: а) об ви ну вальні; б) ви прав ду -
вальні.

2. Що до го ло вно го фак ту: а) прямі; б) побічні.
3. По дже ре лу от ри ман ня: а) пер шо д же рельні; б) похідні.

2.1.2. Дже ре ла до казів

1. По ка зан ня свідків. 2. По ка зан ня по терпіло го. 3. По -
ка зан ня підо зрю ва но го. 4. По ка зан ня об ви ну ва че но го.
5. Вис но вок ек с пер та. 6. Ре чові до ка зи. 7. Про то ко ли
слідчих і су до вих дій. 8. Інші до ку мен ти.

1. По ка зан ня свідків — це найбільш роз пов сю д же не дже -
ре ло до казів. По ка зан ня свідків — це повідо млен ня пев ної осо -
би про об ста ви ни спра ви. Осо ба, що є свідком, не мо же ви ко -
ну ва ти інші про це су альні функції, за ви нят ком за кон них
пред став ників.

Не мо жуть бу ти свідка ми: за хис ни ки об ви ну ва че но го,
пред став ни ки по зи ва ча, відповіда ча, по терпіло го, психічно
хворі осо би. Відмо ви ти ся да ва ти по ка зан ня як свідки ма ють
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пра во: чле ни сім’ї, близькі ро дичі, уси нов лені, уси но ви телі
підо зрю ва но го, об ви ну ва че но го, підсуд но го.

Пра ва свідка:
1) да ва ти по ка зан ня рідною мо вою або іншою мо вою,

якою він вільно во лодіє, і ко ри с ту ва ти ся до по мо гою пе ре кла -
да ча;

2) зна ти, у зв’яз ку з чим і у якій справі він до пи тується;
3) влас но руч но ви кла да ти свої по ка зан ня в про то колі до -

пи ту;
4) одер жу ва ти відшко ду ван ня ви т рат, пов’яза них з вик ли -

ком для дачі по ка зань;
5) по да ва ти скар ги про ку ро ру на дії дізна ва ча і слідчо го;
6) має пра во вно си ти зміни і до пов нен ня до про то ко лу до -

пи ту.
Свідка ми мо жуть бу ти осо би будьBяко го віку. Од нак осо -

би мен ше 14 років до пи ту ють ся з вра ху ван ням та ких особ ли -
во с тей: до пит про во дить ся в при сут ності батьків, вчи те ля, або
ліка ря, не по внолітні не не суть відповідаль ності за відмо ву від
дачі по ка зань.

2. По ка зан ня по терпіло го. По терпіло го мож на до пи ту ва -
ти про об ста ви ни, які підля га ють вста нов лен ню у справі, в то -
му числі про фак ти, які ха рак те ри зу ють осо бу підсуд но го, про
йо го взаємовідно си ни з ним, про мірку ван ня з при во ду об ста -
вин спра ви. Всі пра ви ла що до свідків по ши рю ють ся і на по -
терпіло го.

Особ ли вості ста но ви ща по терпіло го: 1. По терпілий без по -
се ред ньо зацікав ле ний у вирішені спра ви. 2. Як пра ви ло, він
ак тив ний учас ник про це су. 3. По терпілий має пра во знай о ми -
ти ся з ма теріала ми спра ви. 4. По терпілий не ви лу чається із за -
ли су ду. 5. На відміну від свідка не се відповідальність ли ше за
не прав диві по ка зан ня.

3. По ка зан ня підо зрю ва но го. Підо зрю ва ний дає по ка зан -
ня з при во ду об ста вин за три ман ня або за сто су ван ня за -
побіжних за ходів. Да ча по ка зань — це йо го пра во, а не
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обов’язок. Відмо ва від дачі по ка зань не мо же вва жа ти ся до ка -
зом ви ни.

По ка зан ня підо зрю ва но го підля га ють пе ревірці. Виз нан -
ня підо зрю ва ним своєї ви ни мо же бу ти по кла де но в ос но ву об -
ви ну ва чен ня ли ше при підтвер д женні цьо го виз нан ня су -
купністю до казів, що є в справі.

4. По ка зан ня об ви ну ва че но го. Особ ливістю по ка зань об -
ви ну ва че но го є те, що він найбільш зацікав ле ний і найбільше
знає про події зло чи ну (як що він йо го вчи нив). Як і підо зрю -
ва ний, не не се відповідаль ності за відмо ву від по ка зань або да -
чу не прав ди вих по ка зань. По ка зан ня об ви ну ва че но го ре тель -
но пе ревіря ють ся, навіть як що він зізнав ся у вчи нені зло чи ну.

При чи ни зізнан ня об ви ну ва че но го: 1) зізнається в од но му
зло чині, аби при хо ва ти інший; 2) ого во рює се бе під впли вом
психічно го ста ну; 3) роз ра хо вує на змен шен ня по ка ран ня; 4)
як наслідок не за кон них ме тодів розсліду ван ня; 5) та інші.

Об мо ва — це по ка зан ня об ви ну ва че но го, у яких він
повідо мляє про участь у вчи ненні зло чи ну інших осіб. Мо ти -
ва ми об мо ви мо жуть бу ти: по мста, при пи су ван ня собі дру го -
ряд ної ролі у вчи нені зло чи ну.

5. Вис но вок ек с пер та. Ек с перт — це осо ба, яка во лодіє
спеціаль ни ми знан ня ми в на уці, техніці, ми с тецтві і якій до ру -
че но про ве с ти досліджен ня об ста вин спра ви.

Ек с пер ти за — це про цес досліджен ня ек с пер том об ста вин
спра ви.

Вис но вок ек с пер та — це про це су аль ний до ку мент, скла де -
ний ек с пер том, у яко му да ють ся відповіді на пи тан ня судді,
про ку ро ра, слідчо го. Цей вис но вок ви с ту пає до ка зом по
справі. Існу ють такі ви ди ек с пер тиз: су до воBме дич на, технічна,
психіат рич на та інші.

Не мо жуть бу ти ек с пер та ми: 1. Осо би, які ма ють власні
інте ре си у справі. 2. Осо би, які ви ко ну ють іншу про це су аль ну
роль. 3. Осо би, як пе ре бу ва ють у про фесійній за леж ності від
об ви ну ва че но го.
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За ухи лен ня від обов’язків ек с пер та або не прав ди вий вис -
но вок на стає криміна ль на відповідальність.

Обов’яз ко ве при зна чен ня ек с пер ти зи:
1) для вста нов лен ня при чин смерті;
2) для вста нов лен ня тяж кості і ха рак те ру тілес них уш ко д -

жень;
3) для вста нов лен ня ста те вої зрілості по терпілої в спра вах

про зло чи ни, пе ред ба чені ст. 155 КК Ук раїни;
4) для виз на чен ня психічно го ста ну підо зрю ва но го або

об ви ну ва че но го при на яв ності в справі да них, які вик ли ка ють
сумнів що до йо го осуд ності;

5) для вста нов лен ня віку підо зрю ва но го або об ви ну ва че -
но го, як що це має зна чен ня і відсутні до ку мен ти, які підтвер д -
жу ють вік цих осіб.

Та кож при аваріях, ка та ст ро фах, підробці гро шей, ви пу с ку
не до б ро якісної про дукції.

Пра ва ек с пер та: 1) знай о ми ти ся з ма теріала ми спра ви; 2)
по ру шу ва ти кло по тан ня про на дан ня до дат ко вих ма теріалів;
3) бу ти при сутнім при про ва д жені слідчих дій (з доз во лу
слідчо го); 4) за да ва ти пи тан ня осо бам, що до пи ту ють ся; 5)
відмо ви ти ся від ек с пер ти зи, як що він не во лодіє до статніми
знан ня ми для її про ве ден ня; 6) да ва ти вис но вок рідною мо -
вою; 7) ос кар жу ва ти дії про ку ро ра, слідчо го; 8) за на яв ності
до статніх підстав — на за без пе чен ня без пе ки.

Обов’яз ки ек с пер та: 1. З’яв ля ти ся за вик ли ком. 2. Про ве с -
ти ек с пер ти зу. 3. Да ти об’єктив ний вис но вок.

Ек с пер ти за мо же бу ти: комісійна, ком плекс на, до дат ко ва,
по втор на.

Комісійна — ек с пер ти за, про ве де на кілько ма ек с пер та ми
однієї спеціаль ності.

Ком плекс на — ек с пер ти за, про ве де на кілько ма ек с пер та -
ми різних спеціаль но с тей.

До дат ко ва — ек с пер ти за, яка відповідає на до дат кові пи -
тан ня і до пов нює по пе ред ню.
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По втор на ек с пер ти за про ва дить ся тоді, ко ли по пе ред ня
ек с пер ти за бу ла виз на на не обґрун то ва ною або су пе реч ли вою.

На ря ду з ек с пер том у роз гляді спра ви бе ре участь
фахівець (спеціаліст). Він має спеціальні знан ня і до по ма гає
судді, про ку ро ру, слідчо му, кон суль тує їх. Фахівець дає
довідки, які не є до ка за ми.

6. Ре чо ви ми до ка за ми є пред ме ти, які бу ли зна ряд дям
вчи нен ня зло чи ну, збе рег ли на собі сліди зло чи ну або бу ли
об’єктом зло чин них дій та інші, які мо жуть до по мог ти при
роз критті зло чи ну.

Для то го, щоб той або інший пред мет про хо див як до каз,
потрібно скла с ти про то кол. Ко жен ре чо вий до каз ре тель но
опи сується, фо то гра фується. Ре чові до ка зи зберіга ють ся при
справі, за ви нят ком громіздких пред метів, які зберіга ють ся в
ор га нах дізнан ня, до су до во го слідства і в суді або пе ре да ють ся
для зберіган ня відповідно му підприємству, ус та нові чи ор -
ганізації. Ре чові до ка зи зберіга ють ся до на бран ня ви ро ком за -
кон ної си ли або до закінчен ня стро ку ос кар жен ня по ста но ви
чи ух ва ли про за крит тя спра ви. Після цьо го зна ряд дя зло чи ну
конфіску ють ся, а речі, що ви лу чені з обігу, зни щу ють ся. Гроші
і цінності пе ре да ють ся дер жаві або по вер та ють ся гро ма дя нам.
Як що речі швид ко псу ють ся, то во ни зда ють ся на ре алізацію
або по вер та ють ся влас ни кам.

7. Про то ко ли слідчих і су до вих дій, скла дені і оформ лені
в по ряд ку, пе ред ба че но му КПК, носії інфор мації, на яких з
до по мо гою технічних за собів зафіксо вані про це су альні дії, є
дже ре лом до казів. Та ки ми до ка за ми є: про то ко ли об шу ку, ог -
ля ду, освіду ван ня, виїмки, су до во го засідан ня, про то ко ли з
відповідни ми до дат ка ми, скла дені за ре зуль та та ми опе ра тив -
ноBроз шу ко вих за ходів (ст. 82 КПК).

8. Інші до ку мен ти — це па пе ри, на яких дру ко ва ни ми або
ру ко пи сни ми літе ра ми ви ра же на якась дум ка (ак ти ревізії, на -
ка зи, посвідчен ня, на ря ди, про то ко ли). Ко ли до стовірність до -
ку ментів вик ли кає сумнів, потрібно при зна чи ти ек с пер ти зу.
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2.2. ФЕ ДЕ РА ТИВ НА РЕ С ПУБЛІКА
НІМЕЧ ЧИ НА

2.2.1. До ка зи в криміна ль но му про цесі

1.Чітке до ка зу ван ня. 2. Вільне до ка зу ван ня. 3. Ме та
до ка зу ван ня. 4. Обов’язок до ка зу ван ня. 5. За бо ро на до -
ка зу ван ня.

Під до ка зу ван ням у німець ко му криміна ль но му про цесі
ро зуміється прак тич на діяльність су ду що до зби ран ня,
досліджен ня та оцінки до казів. Розрізня ють ся два ви ди до ка -
зу ван ня — чітке і вільне.

1. Чітке до ка зу ван ня здійснюється тільки у стадії су до во -
го роз гля ду і по ля гає в ус та нов ленні фактів, що ма ють зна чен -
ня для вирішен ня пи тан ня ви ни і виз на чен ня по ка ран ня. У
стадії ж по пе ред нь о го розсліду ван ня, на дум ку вче нихBпро це -
су алістів, здійснюється тільки підго тов ка до до ка зу ван ня.
Чітке до ка зу ван ня здійснюється у відповідності з прин ци па ми
криміна ль но го про це су при су во ро му до три манні норм до ка -
зо во го пра ва. Це оз на чає, що мо жуть за сто со ву ва ти ся ли ше до -
ка зи, пе ред ба чені §§ 244 — 256 КПК ФРН. На при клад, кло по -
тан ня підсуд но го про до ка зу ван ня пев них фактів мо жуть бу ти
відхи лені су дом ли ше з ука за них в КПК підстав.

2. Вільне до ка зу ван ня за клю чається в то му, що во но не
ре гу люється за ко ном, не пов’яза не про це су аль ною фор мою. В
про цесі цьо го до ка зу ван ня, як пра ви ло, не за сто со ву ють ся пе -
ред ба чені за ко ном до ка зи і не ви ма гається до три ман ня пра вил
їх за сто су ван ня. На при клад, кло по тан ня про до ка зу ван ня тих
чи інших фактів роз гля дається не на підставі за ко ну, а за
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вільним роз су дом ор ганів розсліду ван ня і су ду. Ме тою вільно -
го до ка зу ван ня є вірогідність ус та нов лен ня фактів. На підставі
вільно го до ка зу ван ня про во дить ся до су до ве розсліду ван ня,
так як во но но сить по пе редній ха рак тер і не має не обхідності у
за сто су ванні за сад криміна ль но го про це су, зо к ре ма та ких, як
усність та без по се редність. З цих при чин німець кий за ко но да -
вець де таль но не рег ла мен тує стадію по пе ред нь о го розсліду -
ван ня криміна ль ноBпро це су аль ни ми нор ма ми. КПК ФРН на -
дає про ку ра турі та поліції по вну сво бо ду дій.

3. Ме та до ка зу ван ня — ус та нов лен ня істи ни. Відповідно
до § 244 КПК у ФРН суд зо бов’яза ний з ме тою ус та нов лен ня
істи ни досліди ти всі фак ти і до ка зи, які ма ють зна чен ня для
вирішен ня спра ви. Еле мен та ми пред ме та до ка зу ван ня у
німець ко му криміна ль но му про цесі є: го ло вний факт; до ка зи;
до поміжні фак ти; “дослідні по ло жен ня”.

Го ло вний факт вклю чає суттєві для вирішен ня спра ви
фак ти, які обґрун то ву ють вис но вок про на явність скла ду зло -
чи ну, а та кож фак ти, що сто су ють ся криміна ль ної відповідаль -
ності, які ма ють зна чен ня для об ран ня міри по ка ран ня,
пом’як шу ючі та об тя жу ючі криміна ль ну відповідальність.
Фак ти поділя ють ся на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх
відно сять зло чин ну діяльність, місце і спосіб здійснен ня зло -
чи ну, зна ряд дя зло чи ну. Внутрішні фак ти — уми сел, ме та та
мо ти ви зло чи ну. 

До ка зи — фак ти, на підставі яких мож на зро би ти вис но -
вок, що до на яв ності суттєвих фактів (факт по гро зи убив ст -
вом, ви да лен ня з одежі плям крові). До ка зи та кож поділя ють -
ся на зовнішні та внутрішні. Ви ко ри с то вується і та ке по нят тя
до казів, як фак ти, що пе ре ду ва ли зло чи ну, на при клад,
зацікав леність у зло чині, за дум; су про во д жу ючі фак ти (пе ре -
бу ван ня об ви ну ва че но го на місці скоєння зло чи ну та ін.); по -
дальші фак ти (при хо ву ван ня об ви ну ва че ним слідів зло чи ну
то що).
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За до по мо гою до поміжних фактів виз на чається до ка зо ва
си ла, якість до казів, про во дить ся оцінка до казів. Так, во ни мо -
жуть засвідчу ва ти схильність свідка до дачі прав ди вих по ка -
зань або певні особ ли вості свідка за пам’ято ву ва ти якісь фак -
ти.

“Дослідні по ло жен ня” за сто со ву ють при за сто су ванні
спеціаль но го пізнан ня із різних га лу зей знань. Мо ва йде про
ек с пер ти зу. Те о ре тич ну ос но ву інсти ту ту ек с пер ти зи і скла дає
кон цепція “дослідних по ло жень”.

Не підля га ють до ка зу ван ню пи тан ня за сто су ван ня норм
пра ва, за галь новідомі фак ти, пра вові пре зумпції. За галь -
новідомі чи но таріальні фак ти поділя ють ся на два ви ди: за -
галь новідомі і “су довідомі”. За галь новідомі — фак ти, які
відомі ро зумній, роз важ ливій лю дині, відо мості про які мож на
без пе реш код но от ри ма ти із не офіційних, за галь но до с туп них
дже рел без за сто су ван ня спеціаль них знань. Во ни не ма ють
відно шен ня до оз нак зло чи ну, не пов’язані з об ви ну ва чен ням.
Це да ти стихійних лих, со няч них за тем нень то що, події
політич но го, за галь но куль тур но го жит тя. “Су довідомі” —
фак ти, відо мості, які суд дя от ри мує із су до вих рішень з інших
про цесів. Во ни пов’язані з оз на ка ми скла ду зло чи ну, з пред’яв -
лен ням об ви ну ва чен ня.

В якості пра во вих пре зумпцій (при род них чи за кон них)
виз на ють ся про це су аль ноBпра вові по ло жен ня, які суд має
прий ня ти без до ка зу ван ня. На при клад, при пу щен ня осуд ності
об ви ну ва че но го ви хо дить з то го, що лю ди, як пра ви ло, ду шев -
но здо рові.

4. Обов’язок до ка зу ван ня (onus probandi) у німець ко му
криміна ль но му про цесі по кла дається на суд. У стадії по пе ред -
нь о го розсліду ван ня він по кла дається на про ку ра ту ру. У стадії
су до во го роз гля ду про ку рор за чи тує фор му лу об ви ну ва чен ня,
за чи тує ух ва лу су ду про зміну об ви ну ва чен ня, як що та ка
зміна відбу ла ся у стадії віддан ня до су ду, здійснює на гляд за
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за конністю. Бе ру чи участь у су до во му засіданні, про ку рор
сприяє досліджен ню до казів, до по ма гає су ду. Керівництво
роз гля дом спра ви, до пи ти підсуд но го, свідків, по терпілих
здійснює го ло ву ю чий.

5. За бо ро ни до ка зу ван ня — су купність норм криміна ль -
ноBпро це су аль но го за ко ну, які вста нов лю ють певні межі в
про цесі до ка зу ван ня. Умов но їх мож на розділи ти на дві гру пи.
До пер шої слід відне с ти до ка зу ван ня, які вклю ча ють за бо ро ну
вста нов лен ня де я ких фак тич них об ста вин спра ви, ви ко ри с -
тан ня пев них дже рел до казів; за сто су ван ня не за кон них ме -
тодів до пи ту. Для з’ясу ван ня цих відо мо стей не обхідний
спеціаль ний дозвіл (§54 КПК ФРН).

За бо ро няється до пи ту ва ти як свідків близь ких ро дичів
об ви ну ва че но го (§52 КПК ФРН), свя ще ників, за хис ників, но -
таріусів, лікарів (§53 КПК ФРН). БудьBякий свідок має пра во
не відповіда ти на пи тан ня, відповіді на які ство ри ли б для ньо -
го са мо го чи близь ких ро дичів не без пе ку пе ресліду ван ня у
криміна ль но му чи адміністра тив но му по ряд ку (§55 КПК
ФРН).

Не за конні ме то ди до пи ту об ви ну ва че но го. Відповідно до
§ 136 а КПК ФРН сво бо да волі і сво бо да во ле ви яв лен ня не
мо жуть пригнічу ва ти ся шля хом жор сто ко го по во д жен ня, вис -
на жен ня, тор тур, об ма ну, гіпно зу, обіця нок, не пе ред ба че них
за ко ном ви год.

До дру гої гру пи відно сять ся за бо ро ни за сто су ван ня не за -
кон них ме тодів до пи ту об ви ну ва че но го. По ка зан ня об ви ну ва -
че но го, от ри мані шля хом за сто су ван ня за бо ро не них ме тодів
до пи ту, не мо жуть бу ти ви ко ри с тані в про цесі навіть при згоді
са мо го об ви ну ва че но го (ч. 3 § 136 а КПК ФРН).



2.2.2. Дже ре ла до казів

1. По ка зан ня свідків. 2. По ка зан ня об ви ну ва че но го.
3. Вис нов ки ек с пертів. 4. Ре чові до ка зи. 5. До ку мен ти. 

Дже ре ла ми до казів у німець ко му криміна ль но му про цесі
є: по ка зан ня свідків, об ви ну ва че но го, по терпіло го, які до пи ту -
ють ся як свідки; вис нов ки ек с пертів; про то ко ли слідчих та су -
до вих дій; ре чові до ка зи.

1. По ка зан ня свідків. Свідка ми мо жуть бу ти осо би які,
во лодіють до стат нь ою здатністю повідо ми ти ос мис лені дані
про ті чи інші фак ти. Як що осо ба сприй ма ла певні фак ти на
ос нові своїх спеціаль них знань, то та ку осо бу прий ня то на зи -
ва ти тя му щим свідком. Свідки до пи ту ють ся з при во ду об ста -
вин кон крет ної спра ви, сто сунків з об ви ну ва че ним і по -
терпілим. 

Не мо жуть бу ти свідка ми судді, шеф фе ни, се к ре тарі су до -
вих засідань (§§22, 31 КПК ФРН). Як що во ни до пи тані як
свідки, то усу ва ють ся від ви ко нан ня своїх обов’язків і ви с ту -
па ють у про цесі свідка ми.

Свідок зо бов’яза ний з’яви ти ся за вик ли ком про ку ро ра,
судді чи су ду. За не яв ку без по важ них при чин суд дя мо же
при зна чи ти штраф, адміністра тив ний арешт до ше с ти тижнів,
при му со вий привід (§51 КК ФРН).

Свідок зо бов’яза ний да ва ти прав диві по ка зан ня. У ви пад -
ку по ру шен ня цьо го обов’яз ку суд дя має пра во на кла с ти
штраф або підда ти адміністра тив но му аре ш ту. Крім то го, суд -
дя має пра во з ме тою спо ну кан ня свідка до дачі по ка зань аре -
ш ту ва ти йо го на строк, який не пе ре ви щує три ва лості да ної
стадії про це су або не більше як шість місяців. За да чу завідо мо
не прав ди вих по ка зань пе ред ба че на криміна ль на відповідаль -
ність до 5 років ув’яз нен ня (§153 КК ФРН).
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Із обов’язків свідка да ва ти по ка зан ня пе ред ба че но ряд ви -
нятків:

w пра во не об ме же ної відмо ви від дачі по ка зань свідка з
осо би с тих підстав має осо ба, за ру че на з об ви ну ва че -
ним; по друж жя, навіть як що шлюб розірва ний; близькі
ро дичі об ви ну ва че но го до тре ть о го коліна (§52 КПК
ФРН);

w осо би пев ної про фесії, або ті, які зай ма ють пев ну по са -
ду, ма ють не об ме же не пра во на відмо ву від дачі по ка -
зань про фак ти, які їм ста ли відомі в си лу їх про -
фесійної чи по са до вої діяль ності. Це свя ще ни ки, за хис -
ни ки об ви ну ва че них, ад во ка ти, но таріуси, рад ни ки з
по датків, лікарі, ап те карі, аку ше ри, чле ни Бун де с та гу,
Ланд та гу, осо би, зай няті підго тов кою, ви дан ням, роз -
пов сю д жен ням періодич них ви дань чи радіопе ре дач
(§53 КПК ФРН);

w судді, по са довці, інші осо би, які пе ре бу ва ють на дер -
жавній службі, мо жуть бу ти до пи тані про об ста ви ни,
які во ни зо бов’язані зберіга ти як служ бо ву таємни цю,
ли ше на підставі спеціаль но го доз во лу, чле ни Бун де с -
та гу чи фе де раль но го уря ду — на підставі особ ли вих
при писів. Пре зи дент має пра во відмо ви ти ся від дачі по -
ка зань, як що б йо го по ка зан ня спри чи ни ли шко ду фе -
де рації чи одній із німець ких зе мель (§54 КПК ФРН);

w будьBякий свідок має пра во відмо ви ти ся повідо мля ти
дані з пи тань, відповіді на які по тяг ли б для ньо го са мо -
го чи близь ких ро дичів не без пе ку пе ресліду ван ня у
криміна ль но му чи адміністра тив но му по ряд ку (§55
КПК ФРН).

Свідки при во дять ся до при ся ги суд дею після їх до пи ту і,
як пра ви ло, у стадії су до во го роз гля ду. При ся га дається в
релігійній формі. Суд дя звер тається до свідка: “Ви при ся -
гаєтесь пе ред все мо гут нім і все ви дю щим Бо гом, що ска за ли
свідо мо чи с ту прав ду і нічо го не при хо ва ли?” На що свідок
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відповідає: “Я при ся га юсь, що це істин но так, хай до по ма гає
мені Бог”. При ся га не в релігійній формі: “Ви при ся гаєтесь, що
ска за ли свідо мо чи с ту прав ду і нічо го не при хо ва ли?” Свідок:
“Я при ся га юсь у цьо му”. Як що свідок пові до мляє, що він як
член релігійно го то ва ри ст ва ба жає про го ло си ти фор му лу при -
ся ги сво го то ва ри ст ва, то він має на це пра во. Той, хто при но -
сить при ся гу, має піднес ти пра ву ру ку.

У КПК ФРН пе ред ба че на мож ливість особ ли во го ре жи му
до пи ту свідків, яким за гро жує не без пе ка, не по внолітніх
свідків. Во ни мо жуть бу ти до пи тані і по за су до вим засідан ням.
До су ду в та ко му ви пад ку по дається віде о ка се та з за пи сом до -
пи ту (§§ 58 а, 247а КПК ФРН).

Свідок має пра во на відшко ду ван ня по не се них ви т рат,
пов’яза них з йо го уча с тю у справі в якості свідка. Ви т ра ти, не -
обхідні для за без пе чен ня без пе ки свідків, у ряді ви падків
відно сять ся на ра ху нок дер жа ви.

2. По ка зан ня об ви ну ва че но го. Об ви ну ва че ний зо бов’яза -
ний з’яви ти ся за вик ли ком про ку ро ра, судді, су ду. У ви пад ку
по ру шен ня цьо го обов’яз ку він мо же бу ти підда ний при во ду.
Да ча по ка зань — йо го пра во, а не обов’язок. Йо му має бу ти
роз’яс не но, що він мо же відмо ви ти ся від дачі по ка зань у справі
(§ 136 КПК ФРН).

Пе ред до пи том йо му має бу ти повідо мле но, яке діян ня йо -
му ін кримінується і за якою стат тею КК ФРН; повідо мляєть -
ся йо го пра во на мов чан ня; пра во на зустріч із за хис ни ком чи
з за хис ни ка ми (до трьох мак си мум); пра во на влас но руч не на -
пи сан ня своїх по ка зань. За бо ро няється: фізич ний вплив на
об ви ну ва че но го, тор ту ри, об ман, гіп ноз, за сто су ван ня спе -
ціаль них пре па ратів. На при клад, при вмісті ал ко го лю в крові
4,4% по ка зан ня об ви ну ва че но го не мо жуть бу ти ви ко ри с тані в
про цесі. Виз нан ня об ви ну ва че ним своєї ви ни виз нається за
ца ри цю до казів. Відмо ва від виз нан ня ви ни тяг не за со бою по -
си лен ня по ка ран ня.

3. Вис нов ки ек с пертів. Підста вою при зна чен ня ек с пер ти -
зи виз нається відсутність у су ду спеціаль них знань. Ек с перт
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дає вис но вок з пи тань, які ви ма га ють спеціаль них знань в на -
уці, ми с тецтві, ре меслі.

Обов’яз ко во при зна чається ек с пер ти за:
w для ус та нов лен ня при чин смерті;
w для ус та нов лен ня психічно го ста ну об ви ну ва че но го;
w за підо зрою в от руєнні;
w при підробці гро шей та інших цінних па перів.
У криміна ль но му про цесі ФРН діяльність ек с пер та виз на -

чається кон цепцією, згідно з якою ек с перт — не ли ше засіб до -
ка зу ван ня, а й помічник судді (це відго ло сок інквізиційно го
про це су). Ек с перт стоїть в од но му ря ду з пра во охо рон ни ми ор -
га на ми, не се відповідальність за роз сліду ван ня і вирішен ня
спра ви. Суд дя мо же оціню ва ти вис но вок ек с пер та в за леж ності
від пев них інте ресів і прий ня ти вигідне для се бе рішен ня.

4. Ре чові до ка зи. Під ре чо ви ми до ка за ми в німець ко му
криміна ль но му про цесі ро зуміють ся об’єкти ог ля ду та до ку -
мен ти. Об’єкта ми ог ля ду мо жуть бу ти всі речі, а та кож живі
осо би, тру пи. Ог ляд мо же про во ди ти ся за до по мо гою
будьBяко го ор га ну відчуттів: зо ру (ог ляд місця події, місце по -
ло жен ня тру па, ра ни, відбит ки пальців, слідів ніг), слу ху (шу -
ми му зи каль них ав то матів, дис ко тек, які по ру шу ють спокій),
ню ху (за пах зіпсо ва них про дуктів хар чу ван ня), до ти ку (за то -
ченість ле за но жа).

5. До ку мен ти. До ку мен том виз нається будьBякий пред -
мет, на яко му зафіксо ва на дум ка за до по мо гою пись мо вих
знаків. До ку мен ти обов’яз ко во ого ло шу ють ся в су до во му
засіданні.



2.3. ФРАНЦІЯ

2.3.1. До ка зи у криміна ль но му про цесі

1. Про бле ми обов’яз ку до ка зу ван ня. 2. Про бле ми за собів
до ка зу ван ня. 3. Про бле ми до ка зо вої си ли.

За галь на те орія до казів у су час но му фран цузь ко му
криміна ль но му про цесі скла дається з трьох ча с тин: про бле ми
обов’яз ку до ка зу ван ня (onus probandi); про бле ми за собів до -
ка зу ван ня; про бле ми до ка зо вої си ли.

1. Про бле ма обов’яз ку до ка зу ван ня (charde de la prevue)
тісно пов’яза на із за са дою пре зумпції не ви ну ва тості. З 2000 р.
у КПК Франції у статтіBпре ам булі за пи са но: “будьBякий підо -
зрю ва ний чи осо ба, яка пе реслідується у криміна ль но му по -
ряд ку, пре зу мується не ви ну ва тою, до ки її ви на не ус та нов ле -
на”. Звідси і ви хо дить, що обов’язок до ка зу ван ня по кла дається
на об ви ну ва чен ня, тоб то на про ку ра ту ру, яка пред’яв ляє об ви -
ну ва че но му по ру ше ний нею ж публічний по зов і на цивільно -
го по зи ва ча, який пред’явив цивільний по зов.

Про ку ра ту ра зо бов’яза на:
w до ве с ти відсутність де я ких фор маль них об ста вин, та -

ких як амністії, закінчен ня стро ку дав ності при тяг нен -
ня до криміна ль ної відповідаль ності, зміну чи ска су -
ван ня відповідно го криміна ль но го за ко ну то що;

w до ве с ти “ма теріаль ний еле мент зло чи ну” (чи ма ло місце
зло чин не діян ня, що йо го здійсни ла пев на осо ба, що
діян ня здійсне но при об тя жу ю чих об ста ви нах і. т. д.);

w до ве с ти ви ну осо би у здійсненні зло чи ну, тоб то на -
явність у йо го діях умис лу чи не о бе реж ності.

У де я ких ви пад ках обов’язок до ка зу ван ня по кла дається і
на за хист.
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За хис ник зо бов’яза ний:
w до ве с ти на явність об ста вин, що ви клю ча ють зло чин ну

діяльність,  на при клад — не обхідну обо ро ну;
w до ве с ти не о судність об ви ну ва че но го у мо мент

здійснен ня зло чи ну;
w до ве с ти на явність імуніте ту від криміна ль ної відпові -

даль ності;
w до ве с ти факт за су д жен ня за той же зло чин в іно земній

дер жаві.
У де я ких ви пад ках обов’язок до ка зу ван ня своєї не ви ну ва -

тості по кла дається на об ви ну ва че но го. 
Об ви ну ва че ний зо бов’яза ний:
w до ве с ти ле гальність от ри ман ня при бут ку (ст. 225—6

КК Франції);
w до ве с ти, що то ва ри, ви лу чені у митній зоні у зв’яз ку з

відсутністю на леж них до ку ментів, не є кон тра банд ни -
ми (ст. 418 Мит но го ко дек су) то що.

Обов’язок до ка зу ван ня на прак тиці ле жить і на слідчо му
судді, а та кож і на суді. Під час по пе ред нь о го розсліду ван ня
слідчий суд дя са мостійно в таємній і пись мовій формі зби рає
до ка зи. Суд зо бов’яза ний вста но ви ти істи ну у справі не за леж -
но від ініціати ви сторін і вправі са мостійно здійсню ва ти до ка -
зу ван ня. Він є гос по да рем про це су (dominus litis).

2. Про бле ми за собів до ка зу ван ня (mouens de preuve). КПК
Франції не містить ви черп но го пе реліку до казів, які підля га ють
ви ко ри с тан ню у про цесі до ка зу ван ня. БудьBякий до каз до пу с -
ти мий не за леж но від то го, на зва ний він у за коні чи ні. Існу ють
ви нят ки із прин ци пу сво бо ди до казів, на при клад, до каз не мо же
бу ти от ри ма ний із пе ре пи с ки між підсуд ним та йо го ад во ка том
(ст. 432 КПК Франції); не значні по ру шен ня криміна ль но го за -
ко ну, так звані пра во по ру шен ня, до ка зу ють ся ли ше про то ко ла -
ми і ра пор та ми, скла де ни ми співробітни ка ми су до вої поліції.

3. Про бле ми до ка зо вої си ли (force probante). Ці про бле ми
пов’язані з пи тан ням про те, яку си лу ма ють ті чи інші до ка зи,
як во ни оціню ють ся і яким чи ном суд дя прий має рішен ня, як -
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що він має пев ну су купність су пе реч ли вих до казів. Фран цузь -
ка си с те ма до ка зу ван ня ос но ва на на вільній оцінці до казів за
внутрішнім пе ре ко нан ням слідчо го, про ку ро ра, судді.

Ви нят ком із вільної оцінки до казів слід вва жа ти особ ли ву
до ка зо ву си лу поліцейсь ких про то колів і ра портів у спра вах
про пра во по ру шен ня (ст.ст. 431, 537 КПК Франції). Спро с ту -
ва ти відо мості, які містять ся в та ких про то ко лах, мож на ли ше
за до по мо гою пись мо вих до ку ментів або по ка зань свідків.
Існу ють та кож про то ко ли і ра пор ти із особ ли вою до ка зо вою
си лою, для спро с ту ван ня яких не обхідне рішен ня Ка саційно го
су ду (ст.ст. 642 — 674 КПК Франції). До ки Ка саційний суд не
виз нав та кий про то кол дізнан ня фаль ши вим, йо го до ка зо ва
си ла аб со лют на для судді. 

2.3.2. Дже ре ла до казів

1. По ка зан ня свідків. 2. По ка зан ня об ви ну ва че но го.
3. Вис но вок ек с пер та. 4. “Уліки та ма теріальні кон -
станції”.

Дже ре ла ми до казів у фран цузь ко му криміна ль но му про цесі
є по ка зан ня свідків, об ви ну ва че но го, вис но вок ек с пер та, про то -
ко ли поліцейсь ких і слідчих дій, ре чові й пись мові до ка зи,
“уліки та ма теріальні кон станції”. До ка зи оціню ють ся суд дя ми
вільно, за їхнім внутрішнім пе ре ко нан ням, що грун тується на
тих вра жен нях, які зро би ли на суддів по дані їм до ка зи.

1. По ка зан ня свідків — усні повідо млен ня зроб лені судді
або офіце ру су до вої поліції осо бою, вик ли ка ною в якості
свідка, про відомі їй об ста ви ни зло чи ну. По ка зан ня по терпіло -
го не роз гля да ють ся як особ ли вий вид до казів — во ни
прирівню ють ся до по ка зань свідків. Цивільний по зи вач
наділе ний де я ки ми до дат ко ви ми пра ва ми, яких не ма ють інші
свідки, на при клад, пра вом на при сутність ад во ка та при про ва -
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д женні до пи ту. Свідки до пи ту ють ся з при во ду діянь об ви ну -
ва че но го, йо го осо би та мо раль ності. Пе ред до пи том свідки
при но сять при ся гу про те, що во ни бу дуть “го во ри ти без не на -
висті й стра ху всю прав ду й нічо го, крім прав ди”. По терпілі
теж до пи ту ють ся як свідки.

Осо ба, на зва на в скарзі по терпіло го, що су про во д жу ється
пред’яв лен ням цивільно го по зо ву, має пра во відмо ви ти ся да -
ва ти по ка зан ня як свідок. Після оз най ом лен ня зі скар гою
слідчий суд дя по ви нен по пе ре ди ти про це на зва ну осо бу й зро -
би ти відмітку в про то колі. У разі від мо ви да ва ти по ка зан ня як
свідок ця осо ба мо же бу ти до пи та на як об ви ну ва че на.

За бо ро няється до пи ту ва ти як свідків осіб, про ти яких є
серй озні до ка зи що до їхньої ви ни, ко ли це завідо мо тяг не за
со бою по ру шен ня пра ва на за хист.

Не мо жуть за слу хо ву ва ти ся під при ся гою по ка зан ня бать -
ка, ма тері, си на, доч ки та інших ро дичів об ви ну ва че но го по
висхідній і низхідній лініях, братів і се с тер, сво яків, по друж -
жя, в то му числі й після роз лу чен ня, ци вільно го по зи ва ча (по -
терпіло го), дітей віком до 16 років. Од нак, ко ли хтоBне будь із
цих осіб був до пи та ний під при ся гою, то це не оз на чає
недійсності йо го по ка зань, як що ні про ку рор, ні жод на із
сторін не за пе ре чу ють про ти при не сен ня при ся ги. У разі ж за -
пе ре чень свідок мо же бу ти за слу ха ний у по ряд ку одер жан ня
відо мо стей так зва но го довідко во го ха рак те ру.

Кож на осо ба, вик ли ка на до слідчо го судді або в суд, зо -
бов’яза на з’яви ти ся, при не с ти при ся гу й да ти по ка зан ня. За
по ру шен ня цих зо бов’язань КПК вста нов лює до сить су ворі
штрафні санкції. Крім то го, свідок, який не з’явив ся без по важ -
них при чин, підля гає при му со во му при во ду.

Як що че рез не яв ку свідка до су ду роз гляд спра ви бу ло пе -
ре не се но на най б лиж чу сесію, і свідок не навів по важ них при -
чин не яв ки, всі ви т ра ти що до підго тов ки спра ви до слу хан ня
по кла да ють ся на свідка, що не з’явив ся, а сам він підля гає при -
во ду в су до ве засідан ня на ви мо гу про ку ро ра.
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Криміна ль ноBпро це су аль не за ко но дав ст во пе ред ба чає
особ ли вий по ря док до пи ту членів уря ду й по вно важ них пред -
став ників іно зем них дер жав.

Прем’єрBміністр та інші чле ни уря ду Франції мо жуть ви с -
ту па ти пе ред су дом як свідки ли ше з доз во лу Ра ди Міністрів,
прий ня то го за до повіддю міністра юс тиції. Та кий дозвіл
оформ ляється де к ре том. Як що суд не ви ма гає осо би с тої яв ки
за зна че них осіб або на неї не бу ло доз во лу, то за до ру чен ням
су ду, який роз гля дає спра ву, во ни до пи ту ють ся за місцем
їхньо го про жи ван ня в пись мовій формі пер шим го ло вою апе -
ляційно го су ду або го ло вою три бу на лу ве ли кої інстанції. У
суді при сяж них такі по ка зан ня ого ло шу ють ся публічно й ви -
ко ри с то ву ють ся в де ба тах.

Пись мові по ка зан ня пред став ників іно зем ної дер жа ви мо -
жуть бу ти ви тре бу вані су дом че рез міністра зовнішніх зно син.
Як що ви мо га бу де прий ня та, до пит про ва дить пер ший го ло ва
апе ляційно го су ду або магістрат, яко го він упов но ва жить.

Інсти тут “а си с то ва но го свідка” (temouin assiste). Три ва лий
час однією із про блем по пе ред нь о го слідства у фран цузь ко му
криміна ль но му про цесі був ста тус осо би, вка за ної у ви мозі про -
ку ро ра або у скарзі цивільно го по зи ва ча, так як, з од но го бо ку,
ця осо ба ще не ста ла об ви ну ва че ним і, відповідно, не мо же ре -
алізу ва ти своє пра во на за хист, бу ду чи не більш як свідком, але
з іншо го бо ку оче вид но, що криміна ль не пе ресліду ван ня по ру -
ше но як раз про ти цієї осо би. За кон 1987 р. вирішив цю про бле -
му з до по мо гою особ ли вої ка те горії свідків — “а си с то ва них
свідків”, тоб то свідків, які ма ють ад во ка та. У 2000 р. у КПК
Франції з’яви лись нові статті 113B1—113B8, спеціаль но при свя -
чені ста ту су і по ряд ку до пи ту “а си с то ва но го свідка”.

Як що осо ба, вка за на в якості підо зрю ва но го у ви мозі про -
ку ро ра про про ва д жен ня по пе ред нь о го слідства або у скарзі
цивільно го по зи ва ча, або як що про ти неї по ка зує будьBякий
свідок у справі, або про ти осо би існу ють до ка зи, що доз во ля -
ють прав до подібно вва жа ти, що во на мог ла бра ти участь у
здійсненні зло чи ну (ст. 113B2 КПК), то во на до ки за ли шається
свідком і не се обов’яз ки:
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w з’яви ти ся за вик ли ком слідчо го судді;
w да ва ти по ка зан ня.
Але, з іншо го бо ку, осо ба стає “а си с то ва ним свідком” і

наділяється ря дом прав об ви ну ва че но го:
w ма ти ад во ка та (тоб то аси с тен та або помічни ка), який

має пра во бу ти при сутнім на всіх до пи тах; знай о ми ти ся
зі спра вою;

w да ва ти по ка зан ня без при ся ги.
Ви ни ка ють у ньо го і особ ливі пра ва:
w кло по та ти про про ве ден ня оч ної став ки з осо бою, що

по ка зує про ти ньо го;
w ви ма га ти сво го “пе ре во ду” в роз ряд об ви ну ва че них

(для от ри ман ня більш ши ро ких прав). Ця ви мо га ав то -
ма тич но тяг не за со бою зміну про це су аль но го ста ту су і
не по тре бує фор маль но го пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня.

Ста тус “а си с то ва но го” свідок мо же ма ти тільки під час по -
пе ред нь о го слідства. В су до во му засіданні він стає зви чай ним
свідком.

2. По ка зан ня об ви ну ва че но го має подвійне зна чен ня:
поBпер ше, це засіб до ка зу ван ня, не обхідний для вста нов лен ня
істи ни у справі, поBдру ге, по ка зан ня об ви ну ва че но го роз гля да -
ють ся як один із за собів здійснен ня пра ва на за хист. Слідчий
суд дя і суд дя зо бов’язані до пи та ти об ви ну ва че но го з ме тою от -
ри ман ня йо го по ка зань як мінімум двічі (під час розсліду ван -
ня і су до во го роз гля ду). При до питі об ви ну ва че ний не при но -
сить при ся гу. Об ви ну ва че ний має пра во не да ва ти ніяких по -
ка зань. Під час пер шої ж яв ки об ви ну ва че но го слідчий суд дя
зо бов’яза ний роз’яс ни ти йо му це пра во. У про то колі ро бить ся
відмітка про це роз’яс нен ня. Як що ж об ви ну ва че ний ви я вить
ба жан ня да ти по ка зан ня, слідчий суд дя не гай но про ва дить до -
пит.

У фран цузь ко му криміна ль но му про цесі виз нан ня об ви -
ну ва че ним своєї ви ни у вчи ненні зло чи ну не є вирі шаль ним
до ка зом і не тяг не за со бою при пи нен ня дослі джен ня до казів у
справі.
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3. Вис но вок ек с пер та. Як до каз є ре зуль тат ек с пер ти зи,
яка про во дить ся тоді, ко ли “ви ни кає пи тан ня технічно го по -
ряд ку”. Ек с пер ти за не мо же про во ди тись під час дізнан ня.
Фран цузь кий криміна ль ний про цес дає пра во слідчо му судді
чи су ду в разі не обхідності да ти роз по ря д жен ня про про ве ден -
ня ек с пер ти зи на ви мо гу про ку ра ту ри, за влас ною ініціати вою
або за кло по тан ням сторін.

Ек с пер ти оби ра ють ся з чис ла осіб, які за не сені до на -
ціональ но го спи с ку, скла де но го бю ро Ка саційно го су ду, або до
од но го із списків, скла де них апе ляційни ми су да ми, уз го д же -
них з ге не раль ним про ку ро ром. Спеціалісти, які ба жа ють ста -
ти ек с пер та ми, по да ють про це за яву до відповідно го су ду. Во -
ни ма ють бу ти не мо лод ши ми 30 років й не стар ши ми 70 років.
При за не сенні їх до од но го із списків ек с пер ти при но сять пе -
ред апе ляційним су дом, у рай оні ком пе тенції яко го зна хо дить -
ся їхнє постійне міс це про жи ван ня, при ся гу про те, що во ни
бу дуть ви ко ну ва ти свої обов’яз ки, по да ва ти до повіді й ро би ти
свої вис нов ки по честі й совісті. Во ни не по винні віднов лю ва -
ти при ся гу за кож ним вик ли ком. Ці фахівці на зи ва ють ся при -
сяж ни ми ек с пер та ми.

Ли ше як ви ня ток ек с перт за мо ти во ва ною ух ва лою мо же
бу ти об ра ний із осіб, не вне се них до жод но го із списків. Ці ек -
с пер ти при но сять при ся гу пе ред слідчим суд дею чи магістром,
при зна че ним су до вим ор га ном, за кож ним вик ли ком.

Як що пи тан ня, по став ле не на ек с пер ти зу, ду же важ ли ве,
при зна чається не мен ше двох ек с пертів, в інших ви пад ках —
ли ше один ек с перт.

Після закінчен ня ек с пер ти зи го тується до повідь, яка має
місти ти опи су ван ня про ве де них досліджень і вис но вок. Як що
ек с пер ти до три му ють ся різних ду мок або як що у них є за сте -
ре жен ня що до за галь но го вис нов ку, ко жен із них ви кла дає
свою дум ку чи свої за сте ре жен ня, мо ти ву ю чи їх.

Слідчий суд дя зо бов’яза ний вик ли ка ти зацікав лені сто ро -
ни й повідо ми ти їм про вис но вок ек с пертів. Він ви слу хо вує
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їхні за яви й виз на чає строк, про тя гом яко го во ни ма ють пра во
по да ти свої мірку ван ня і сфор му лю ва ти кло по тан ня, зо к ре ма
про до пов нен ня ек с пер ти зи чи про ве ден ня кон трек с пер ти зи.

Участь спеціалістів, але не в формі ек с пер ти зи, пе ред ба че -
на й при про ва д женні дізнан ня су до вою полі цією. Як що не -
обхідно про ве с ти досліджен ня, яке не тер пить зволікан ня, по -
са до ва осо ба су до вої поліції звер та ється за спри ян ням до
будьBяких ком пе тент них осіб, які да ють пись мо ву при ся гу да -
ва ти свої вис нов ки по честі й совісті. Такі вис нов ки є пись мо -
вим до ка зом у справі. Як пра ви ло, ці осо би є співробітни ка ми
на уко воBтехнічних апа ратів поліції або ліка ря ми. На суді во ни
ви с ту па ють як свідки.

Як до ка зи до пу с ка ють ся магніто фонні за пи си. Роз роб лені
де тальні пра ви ла ви го тов лен ня фо но г рам, що ма ють до ка зо ве
зна чен ня. Так, при про ва д женні зву ко за пи су в ході слідчих дій
не обхідна при сутність по ня тих або од но го із чи нов ників су ду
чи про ку ра ту ри. Після закінчен ня за пи су магнітна стрічка
опе ча тується. Зву ко за пис як до каз не має пе ре ва ги й
оцінюється ра зом з інши ми зібра ни ми в справі до ка за ми.

4. “Уліки та ма теріальні кон станції”. Да не дже ре ло до -
казів є по суті збірним по нят тям, при чо му ме жа між “уліка ми
і ма теріаль ним кон станціями вель ми розплив ча с та. До них
відно сять ся:

w ре зуль та ти ог ля ду місця події;
w освіду ван ня різних учас ників криміна ль но го про це су;
w ви лу чені під час об шу ку і виїмки пред ме ти;
w зраз ки для порівняль но го досліджен ня;
w ре чові до ка зи, сліди зло чи ну, відбит ки пальців і т. ін.
У де я ких ви пад ках “уліки і ма теріальні кон станції” мо -

жуть бу ти без по се ред ньо досліджені су до вою поліцією,
слідчим суд дею чи су дом, а в інших ви пад ках ви ма гається їх
“інтер пре тація” ек с пер том (де тальніше див.: Гу цен ко К.Ф., Го -
ло вко Л.В., Фи ли мо нов Б.А. Уго лов ный про цесс за пад ных го су -
дарств. — М., 2002. — С. 323).
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2.4. АНГЛІЯ

2.4.1. До ка зи в криміна ль но му про цесі

1. До ка зо ве пра во. 2. Пред мет до ка зу ван ня. 3. Обов’язок
до ка зу ван ня.

1. До ка зо ве пра во. Пра ви ла про до ка зи ма ють особ ли ве
місце в англійсько му криміна ль но му про цесі. До ка зо ве пра во
(law of evidence) тра диційно домінує у кримінальній юс тиції.
Це вик ли ка но тим, що в Англії про тя гом ба га ть ох століть існує
суд при сяж них, яким не обхідно де таль но роз’яс ню ва ти пра ви -
ла до ка зу ван ня. Крім то го, в Англії ніко ли не бу ло криміна ль -
ноBпро це су аль но го ко дек су, який би уза галь нив ос новні по ло -
жен ня до ка зо во го пра ва.

До ка зо ве пра во не роз гля дається як інстру мент за без пе -
чен ня прав осо би. Йо го ме та — ство ри ти такі пра ви ла, які б
доз во ля ли усу ну ти із про це су або не до пу с ти ти в про цес
сумнівних до казів. Як що до каз, з точ ки зо ру судді, не вик ли -
кає сумніву, навіть як що він от ри ма ний з по ру шен ням про це -
ду ри, то не має ніяких при чин відмов ля ти ся від та ко го до ка зу.

2. Пред мет до ка зу ван ня. Пра ви ла виз на чен ня пред ме та
до ка зу ван ня умов но поділя ють на дві гру пи: об ста ви ни,
пов’язані зі зло чин ним діян ням (фак тичні об ста ви ни), і об ста -
ви ни, пов’язані з осо бою підсуд но го і по терпіло го. До пер шої
гру пи відно сять ся:

w об ста ви ни, які вхо дять до пред ме та до ка зу ван ня (го ло -
вно го фак ту) і підля га ють вста нов лен ню су дом при ви -
не сенні ви ро ку (facts in issue);

w об ста ви ни, на підставі яких мож на зро би ти вис нов ки
про ос новні, го ловні фак ти. “Фак ти, що ма ють відно -
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шен ня до суті об ви ну ва чен ня” (facts relevant to the
issue);

w похідні (су путні) об ста ви ни (collateral facts), які важ -
ливі ли ше у зв’яз ку з яки мось кон крет ним ви пад ком,
на при клад, чи мог ла лю ди на із слаб ким слу хом чу ти
роз мо ву в сусідній кімнаті.

До дру гої гру пи об ста вин, пов’яза них з осо бою підсуд но го
і по терпіло го, вхо дять:

w об ста ви ни, пов’язані з су димістю, по пе ред нь ою по -
ведінкою об ви ну ва че но го на ро боті і в сім’ї, за слу га ми в
ми ну ло му то що;

w об ста ви ни, пов’язані з осо бою по терпіло го, як що в йо го
не га тивній ха рак те ри с тиці зацікав ле ний за хист, на при -
клад, у спра вах про згвал ту ван ня за хис ник має пра во
за да ва ти по терпілій пи тан ня, пов’язані з її по ведінкою в
ми ну ло му і мо раль ним об лич чям.

При оцінці до казів існу ють пра ви ла, що де що об ме жу ють
цю сво бо ду суддів при оцінці до казів:

w осо ба мо же бу ти за су д же на за зра ду ли ше за на яв ності,
як мінімум двох по ка зань свідків (За кон про дер жав ну
зра ду 1795 р.);

w за бо ро няється ви но си ти об ви ну валь ний ви рок на
підставі по ка зань од но го свідка і при відсут ності інших
до казів (За кон про на клеп 1911 р.);

w об ви ну ва чен ня у пе ре ви щенні швид кості має бу ти
підкріпле но по ка зан ням од но го свідка і як мінімум
будьBяким іншим до ка зом (За кон про до рожній рух
1984 р.).

3. Обов’язок до ка зу ван ня ви ни об ви ну ва че но го в англій -
сько му криміна ль но му про цесі ле жить на об ви ну ва чеві, але в
ході криміна ль но го про це су він мо же пе реміщу ва ти ся на об -
ви ну ва че но го. Об ви ну ва че ний зо бов’яза ний до ве с ти, на при -
клад, що він є ду шев но х во рим, як що він по си лається на цю
хво ро бу на свій за хист, а та кож інші об ста ви ни, які ви клю ча -
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ють йо го відповідальність: те, що він уже був су ди мий за та ке
ж діян ня, алібі. В ок ре мих ви пад ках за кон пря мо вста нов лює,
що відсут ність яко гоBне будь еле мен та скла ду зло чи ну має бу -
ти до ве де на за хи с том, на при клад, відсутність наміру вве с ти в
ома ну в спра вах про зло чи ни, пе ред ба чені за ко ном про бан -
крут ст во. Обов’язок до ка зу ван ня мо же пе ре хо ди ти на об ви ну -
ва че но го й на ос нові пре зумпції або у зв’яз ку з мож ливістю
зро би ти вис но вок із пев них фактів. На прик лад, ус та нов ле но,
що якась осо ба во лодіє май ном, не за дов го до то го ви к ра де ним.
Як що во на не до ве де, що во лодіє цим май ном на за кон них
підста вах, її мо жуть виз на ти вин ною в крадіжці або при хо ву -
ванні кра де но го й за су ди ти.

У криміна ль но му про цесі Англії існує пра ви ло, що все не -
до стат ньо з’ясо ва не, не підтвер д же не до ка за ми й та ке, що вик -
ли кає сумніви, на ле жить тлу ма чи ти на ко ристь об ви ну ва че но -
го. Од нак ці сумніви ре гу лю ють ся жор ст ки ми пра ви ла ми, які
сто су ють ся в ос нов но му пи тан ня про до пу с тимість до казів. Ці
пра ви ла зво дять ся пе ре важ но до та ко го.

Не до пу с тимі свідчен ня за чут ка ми. Свідок, ко т рий знає
будьBякі фак ти від іншої лю ди ни, якої не має в суді, не вправі
навіть зга ду ва ти про ці фак ти у своїх по ка зан нях. Із цьо го пра -
ви ла, як і з усіх інших, є ви нят ки. Свід ку доз во ляється го во ри -
ти про те, що він чув від тре тьої осо би про зізнан ня об ви ну ва -
че но го. Він мо же та кож го во ри ти про повідо млен ня, які зро би -
ла будьBяка лю ди на пе ред своєю смер тю.

Не доз во ляється за чи ту ва ти в суді лист, ав то ра яко го не -
мож ли во до пи та ти, крім ви падків, ко ли йдеть ся про пись мові
по ка зан ня під при ся гою.

За бо ро няється за до воль ня ти ся гірши ми до ка за ми, ко ли є
мож ливість по да ти кращі. “Кра щий до каз” — пер шо д же ре ло.
Прак тич но да не пра ви ло сто сується ли ше до ку ментів і оз на -
чає, що на ле жить по да ва ти оригінал до ку мен та, а не йо го
копію. Як що до ку мент не по да но до су ду, то про йо го зміст за -
бо ро няється ве с ти мо ву, крім ви падків, ко ли відо мо, що до ку -
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мент ут ра че ний або йо го не вда ло ся роз шу ка ти після ста ран -
них, сумлінних по шуків.

Не доз во ляється пе ред закінчен ням про це су до ка зу ван ня і
вза галі пе ред ви не сен ням об ви ну валь но го вер дик ту при сяж -
ни ми до ка зу ва ти по га ну ре пу тацію підсуд но го (йо го не гарні
звич ки або по гані ри си ха рак те ру), бо пред ме том до ка зу ван ня
є фак ти, а не дум ка про мо раль ні якості об ви ну ва че но го. На
цю об ста ви ну об ви ну вач мо же по си ла ти ся ли ше після то го, як
при сяжні засіда те лі ви не суть об ви ну валь ний вер дикт і суд пе -
рей де до ви зна чен ня по ка ран ня. Слід за ува жи ти, що в разі, ко -
ли сам підсуд ний по си лається на свою хо ро шу ре пу тацію, то
він мо же підда ва ти ся пе ре хрес но му до пи ту про йо го по ве -
дінку. При по данні до казів хо ро шої ре пу тації підза хис но го ад -
во ка том об ви ну вач має пра во на спро с ту ван ня до казів за хис -
ни ка по да ва ти до ка зи по га ної ре пу тації об ви ну ва че но го.

Пе ред ви хо дом при сяж них для по ста нов лен ня вер дик ту
за бо ро няється ого ло шу ва ти про по пе ред ню су димість об ви ну -
ва че но го.

2.4.2. Дже ре ла до казів

1. По ка зан ня свідків. 2. По ка зан ня об ви ну ва че но го.
3. По ка зан ня ек с пер та. 4. До ку мен ти і ре чові до ка зи.

Дже ре ла ми до казів в англійсько му криміна ль но му про -
цесі є по ка зан ня свідків, об ви ну ва че но го, ек с пер та, до ку мен ти
і ре чові до ка зи.

1. По ка зан ня свідків — най по ши реніше дже ре ло до казів.
Як свідок мо же бу ти до пи та на будьBяка осо ба, кот рій відомі
фак ти, що сто су ють ся спра ви. БудьBяка осо ба виз нається ком -
пе тент ною да ва ти по ка зан ня, як що тіль ки, на дум ку судді, во -
на внаслідок юно го віку, не тве ре зо го ста ну або психічно го за -
хво рю ван ня не поз бав ле на здат ності ро зуміти зна чен ня при -
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ся ги або свій обов’язок го во ри ти прав ду чи да ва ти ро зумні по -
ка зан ня. Осо би, які страж да ють ча ст ко вою втра тою ро зу му, не
є не ком пе тент ни ми свідка ми з при во ду об ста вин, не пов’яза -
них з їхньою хво ро бою. Але як що їхні по ка зан ня суд вва жа ти -
ме неB якісни ми внаслідок психічної не по вноцінності свідків,
при сяжні мо жуть не бра ти їх до ува ги.

Свідок зо бов’яза ний з’яви ти ся за вик ли ком су ду й да ти
по ка зан ня. У разі по ру шен ня цьо го обов’яз ку він мо же бу ти
ош т ра фо ва ний за не по ва гу до су ду, за ареш то ва ний. Дачі
свідком по ка зань пе ре дує про це ду ра при ве ден ня йо го до при -
ся ги — на Біблії чи Єван гелії: “Я кля нусь все мо гутнім Бо гом,
що бу ду го во ри ти су ду прав ду й ли ше прав ду. Не хай до по мо -
же мені Бог”. Як що свідок за пе ре чує про ти при не сен ня при ся -
ги під при во дом то го, що він невіру ю чий, або по си лається на
те, що при не сен ня при ся ги су пе ре чить йо го релігійним пе ре -
ко нан ням, він мо же да ти су ду уро чи с те за пев нен ня в прав ди -
вості по ка зань, яке прирівнюється до при ся ги.

В англійсько му до ка зо во му праві пе ред ба че ний інсти тут
імуніте ту свідків, тоб то пра во ок ре мих ка те горій осіб за пев -
них умов відмо ви ти ся да ва ти по ка зан ня.

Свідка за бо ро няється при му шу ва ти відповіда ти на за пи -
тан ня або ви ма га ти від ньо го якийBне будь до ку мент, як що він
під при ся гою за пев няє, що це по тяг не за со бою об ви ну ва чен ня
йо го в зло чині, на кла ден ня на ньо го штра фу або конфіскацію
йо го май на.

Свідок має пра во відмо ви ти ся по да ва ти до су ду для ог ля -
ду до ку мен ти, які на ле жать йо му на праві влас ності.

По друж жя має пра во відмо ви ти ся повідо мля ти відо мості,
які ста ли відомі од но му з них від дру го го під час пе ре бу ван ня
в шлюбі. Дру жи на або чо ловік об ви ну ва че но го мо жуть бу ти
вик ли кані як свідки ли ше на про хан ня об ви ну ва че но го, за ви -
нят ком справ про дер жав ну зра ду або при по ся ганні на сво бо -
ду, здо ров’я один од но го.

Ад во ка ти та їхні клер ки не мо жуть да ва ти по ка зань про
дані, які бу ли їм довірчо повідо млені їхніми клієнта ми або від
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імені клієнтів, а та кож по да ва ти без зго ди клієнта до ку мен ти,
одер жані ни ми від клієнтів.

Свідок не має пра ва відповіда ти на за пи тан ня, як що це
пов’яза но з роз го ло шен ням офіційних повідо млень, що, на
дум ку судді, за вдасть шко ди публічним інте ре сам. То му, на -
при клад, поліцейсь кий чи нов ник, який ви сту пає в суді як
свідок, мо же не на зи ва ти імені інфор ма то ра; свідку та кож не
мож на ста ви ти за пи тан ня, чи не є він сам інфор ма то ром
поліції.

На відміну від криміна ль но го про це су кон ти нен таль них
євро пейсь ких дер жав в англійсько му суді свідок дає свої по ка -
зан ня не в формі послідо вної роз повіді, а у ви гляді ко рот ких
відповідей на за пи тан ня сторін. Суд у до питі не бе ре участі,
він мо же ли ше відве с ти по став ле не сто ро ною за пи тан ня.

До пи ти бу ва ють трьох видів: го ло вний, пе ре хрес ний і по -
втор ний.

Спо чат ку свідок підля гає го ло вно му до пи ту. Цей до пит
ве де сто ро на, яка йо го вик ли ка ла. В англійсько му криміна ль -
но му про цесі не має свідків су ду, пра во суд дя, а є свідки сторін:
об ви ну ва чен ня й за хи с ту. Ме та го ло вно го до пи ту — одер жа ти
від свідка такі по ка зан ня, які під твер д жу ють версію сто ро ни,
яка до пи тує. Навідні пи тан ня під час го ло вно го до пи ту не до -
пу с ка ють ся.

Після закінчен ня го ло вно го до пи ту свідка до пи тує про ти -
леж на сто ро на, тоб то свідка об ви ну ва чен ня до пи тує за хис ник,
а свідка за хи с ту — об ви ну вач. Цей до пит на зи вається пе ре хре -
сним. Доз во ляється ста ви ти навідні за пи тан ня. Як пра ви ло,
сто ро на, що вик ли ка ла свідка, не має пра ва ста ви ти за пи тан ня,
які дис кре ди ту ють цьо го свідка. Од нак, як що в ре зуль таті пе -
ре хрес но го до пи ту про ти леж ної сто ро ни свідок пе рей шов на
по зицію ос тан ньої, во на мо же з доз во лу судді та кож підда ти
йо го пе ре хрес но му до пи ту.

Після пе ре хрес но го до пи ту свідок мо же бу ти підда ний по -
втор но му до пи ту сто ро ною, яка йо го вик ли ка ла. До пит чітко
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об ме же ний ме тою з’ясу ван ня справжнь о го зна чен ня де я ких
відповідей свідка, да них ним під час пе ре х рес но го до пи ту. Без
доз во лу судді осо ба, яка про во дить по втор ний до пит, не вправі
ста ви ти за пи тан ня, які во на мог ла й по вин на бу ла ста ви ти при
го ло вно му до питі. Навідні пи тан ня під час по втор но го до пи ту
не до пу с ка ють ся.

2. По ка зан ня об ви ну ва че но го як са мостійно го дже ре ла
до казів в англійсько му криміна ль но му про цесі юри дич но не -
має. Як що підсуд ний за ба жає да ти по ка зан ня, він пе ре во дить -
ся до роз ря ду свідків, дає при ся гу як сві док у то му, що бу де го -
во ри ти прав ду, і до пи тується як свідок, тоб то до пи ту підсуд -
но го як та ко го не має, але є до пит підсуд но го як свідка. При
цьо му підсуд ний зо бов’яза ний відповіда ти на за пи тан ня, да ва -
ти прав диві по ка зан ня й за не прав диві по ка зан ня мо же бу ти
при тяг ну тий до криміна ль ної відповідаль ності. Підсуд ний
роз гля дається як свідок за хи с ту, і пер шим йо му ста вить за пи -
тан ня за хис ник. Як що ж підсуд ний не ви я вив ба жан ня да ва ти
по ка зан ня, до пит не про во дить ся. При цьо му об ви ну вач не по -
ви нен ко мен ту ва ти той факт, що підсуд ний відмо вив ся да ва ти
по ка зан ня.

Виз нан ня об ви ну ва че ним своєї ви ни у вчи ненні зло чи ну
має вирішаль не зна чен ня. У разі йо го зізнан ня на суді спра ва
не роз гля дається по суті. Та ке по ло жен ня англійські юри с ти
об рун то ву ють прин ци пом зма галь нос ті. У суді про хо дять зма -
ган ня, спір між об ви ну ва чем і підсуд ним. Як що підсуд ний виз -
нав се бе вин ним, то спо ру не ма, й досліджен ня до казів ви ни
стає зай вим. Та ка пе ре оцінка зна чен ня зізнан ня об ви ну ва че -
ним своєї ви ни не відповідає інте ре сам ус та нов лен ня істи ни в
кримі нальній справі, оскільки зізнан ня об ви ну ва че но го,
навіть до б ровільне, нерідко бу ває не прав ди вим.

В англійсько му криміна ль но му про цесі містить ся ряд
умов, за на яв ності яких зізнан ня об ви ну ва че но го є вирі шаль -
ним до ка зом йо го ви ни: до б ровільність зізнан ня, відсутність
навіюван ня, спо ку си, по гроз, обіця нок, при му су. В мо мент
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аре ш ту об ви ну ва че но го поліція зо бов’я за на по пе ре ди ти йо го,
що все ска за не ним мо же бу ти ви ко ри с та не про ти ньо го й що
він не зо бов’яза ний да ва ти по ка зан ня.

3. По ка зан ня ек с пер та. Ек с перт в англійсько му суді та -
кож ви с ту пає як сві док, але на відміну від зви чай но го свідка
дає по ка зан ня, ви кла да ю чи свою дум ку з при во ду різних
фактів. У про цесі діє та кож прин цип зма галь ності ек с пер ти зи.
Полі цейсь кий чи нов ник, який про во див якеBне будь спеціалі -
зо ва не досліджен ня в справі, мо же бу ти за лу че ний однією із
сторін (най частіше об ви ну ва чем) до участі в про цесі як свідок
і під при ся гою да ти по ка зан ня про про ве дені ним досліджен ня
та їхні ре зуль та ти, а та кож вис ло ви ти свою дум ку. Як свідок
дає по ка зан ня про свої дії і поліцейсь кий чи нов ник або де тек -
тив, який про ва див ог ляд місця події чи об шук.

Кож на із сторін мо же до ру чи ти про ва д жен ня спеці аль них
досліджень будьBякій ком пе тентній особі не за леж но від то го,
де во на пра цює, і за лу ча ти її до участі в суді як обізна но го
свідка, тоб то ек с пер та. Відповідно до прин ци пу зма галь ності
ек с пер ти зи сто ро ни мо жуть за лу ча ти до участі в про цесі своїх
ек с пертів для про ве ден ня кон трек с пер ти зи з ме тою за пе ре -
чен ня вис новків ек с пер та про ти леж ної сто ро ни. Кваліфікація
ек с пер та й ре зуль та ти ек с пер ти зи мо жуть бу ти завжди пе -
ревірені під час пе ре хрес но го до пи ту.

Доз во ляється поєднан ня в одній особі ек с перт них і
слідчих функцій в одній і тій самій справі. Різні спеціалі зо вані
досліджен ня мо жуть про во ди ти ті ж самі поліцей ські, що ве -
дуть розсліду ван ня в справі й ви с ту па ють по тім у суді як зви -
чайні свідки й свідкиBек с пер ти од но час но.

4. До ку мен ти і ре чові до ка зи. В англійсько му криміна ль -
но му про цесі завжди на да ва ло ся ве ли ке зна чен ня ви ко ри с тан -
ню до ку ментів і ре чо вих до казів. До пу с кається ви ко ри с тан ня
як до ка зу й магніто фон но го за пи су. Відповідно до За ко ну про
полі цію і про до ка зи в криміна ль них спра вах 1984 р. за пев них
умов мо же бу ти до ка зом і до ку мент, одер жа ний з комп’юте ра.
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2.5. СПО ЛУ ЧЕНІ ШТА ТИ АМЕ РИ КИ

2.5.1. До ка зи в криміна ль но му про цесі

До порівня но не дав нь о го ча су в на уці криміна ль ноBпро це -
су аль но го пра ва США па ну вав по гляд, що ор га ни юс тиції не
став лять пе ред со бою зав дан ня ус та но ви ти, що ж відбу ло ся на -
справді. Суд по ви нен кон ста ту ва ти, чи довів об ви ну вач ви су -
нуті ним об ви ну ва чен ня, од нак при цьо му обов’язок до ка зу -
ван ня об ста вин, які ви клю ча ють або пом’як шу ють відповідаль -
ність, як пра ви ло, по кла дається на об ви ну ва че но го.

Про фе сор Гар вардсь ко го універ си те ту Е. Мор ган у пе ред -
мові до Примірно го ко дек су про до ка зи, уза галь ню ю чи по гля -
ди своїх ко лег, су до ву прак ти ку, ствер д жу вав: “Ду ма ючі юри -
с ти чітко уяв ля ють собі, що пра во вий спір не є і не мо же бу ти
на уко вим досліджен ням, яке здійснюється з ме тою вста нов -
лен ня істи ни” (цит. за: Гу цен ко К. Ф. Уго лов ная юс ти ция. —
М., 1979. — С. 140).

В ос танні де ся тиліття в аме ри кансь ких за ко нах ча с то
мож на зустріча ти при пи си, які ви хо дять з то го, що у криміна -
ль них спра вах має бу ти вста нов ле на істи на.

“Після пев но го співстав лен ня і роз гля ду всіх до казів
свідомість при сяж них за ли шається в та ко му стані, ко ли во ни
не мо жуть ска за ти, що відчу ва ють твер де пе ре ко нан ня в істин -
ності об ви ну ва чен ня” (§ 1096 Криміна ль но го ко дек су шта ту
Каліфорнія). 

“У ви пад ку, ко ли об ви ну ва че ний до став ляється до
магістра ту для по пе ред нь о го роз гля ду, да на по са до ва осо ба
має здійсни ти пе ревірку істин ності да но го об ви ну ва чен ня”
(ст. 16.01. КПК шта ту Те хас).

“Прий нят тя да них Пра вил не по вин но пе ре шко д жа ти роз -
вит ку і вдо с ко на лен ню до ка зо во го пра ва і відповідності з ос -
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нов ни ми прин ци па ми, ме та яких — спра вед ли ве вста нов лен ня
істи ни” (пра ви ло 5 Пра вил до ка зу ван ня, прий ня тих у штаті
НьюBДжерсі). У пра ви лах до ка зу ван ня, прий ня тих Вер хов -
ним су дом шта ту Огайо, відзна чається, що ме та да них пра вил
за клю чається у виз на ченні про це дур роз гля ду справ, що за без -
пе чу ють ус та нов лен ня істи ни... (де тальніше див.: Гу цен ко
К.Ф., Го ло вко Л.В., Фи ли мо нов Б.А. Уго лов ный про цес за пад -
ных го су дарств. — М., 2002. — С. 209—213).

2.5.2. Дже ре ла до казів

1. По ка зан ня свідків. 2. Вис нов ки ек с пертів. 

1. Най по ши ренішим дже ре лом до казів у США, як і в ін -
ших країнах, є по ка зан ня свідків. Ос танні поділя ють ся на
свідків об ви ну ва чен ня і свідків за хи с ту. Як і в Англії, суд за
влас ною ініціати вою свідків не вик ли кає, а до пи ти бу ва ють
трьох видів: ос новні, пе ре хресні й по вторні.

Як до ка зи ви ко ри с то ву ють ся по ка зан ня анонімних
свідків, у то му числі таємних поліцейсь ких агентів, їм на -
дається так зва на га рантія не ви крит тя, суть якої по ля гає в то -
му, що свідок об ви ну ва чен ня — поліцейсь кий таємний агент —
на су до ве засідан ня не вик ли кається, йо го по ка зан ня ого ло шу -
ють ся в суді без вказівки дже ре ла їх одер жан ня.

Об ви ну ва чені та кож до пи ту ють ся як свідки, при чо му виз -
нан ня об ви ну ва че ним своєї ви ни має вирішаль не зна чен ня.
То му поліція і про ку ра ту ра завжди на ма га ють ся одер жа ти та -
ке виз нан ня.

2. Вис нов ки ек с пертів. Як і в Англії, в криміна ль но му
про цесі США ек с пер ти за має зма галь ний ха рак тер. Кож на із
сторін за влас ною ініціати вою за про шує од но го або кількох
ек с пертів. Як що од на сто ро на про ве ла ек с пер ти зу, дру га має
пра во про ве с ти кон трек с пер ти зу. На суді ек с перт до пи тується
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як свідок, але на відміну від зви чай но го свідка він не дає по ка -
зан ня про відомі йо му фак ти, а вис лов лює свою дум ку з при -
во ду різних фактів.

За ко ном “Про за се кре чен ня інфор мації” у США пе ред ба -
че на мож ливість до повіді слідчих ма теріалів осо би с то судді
ок ре мо від за хи с ту й підсуд но го для спіль но го вирішен ня пи -
тан ня про доцільність до лу чен ня їх до спра ви.

ЗА ПИ ТАН НЯ ДЛЯ СА МО КОН Т РО ЛЮ

УК РАЇНА

1. Що та ке криміна ль ноBпро це су аль не до ка зу ван ня, і яке
зна чен ня во но має?

2. Що та ке до ка зо ве пра во, і яка су купність норм кри міна -
ль ноBпро це су аль но го пра ва до ньо го вхо дить?

3. Що та ке те орія до казів і яке її за вдан ня?
4. Як зби ра ють ся до ка зи та їхні дже ре ла в криміналь но му

про цесі?
5. Як пе ревіря ють ся до ка зи та їхні дже ре ла?
6. Які пра ви ла оцінки до казів та їхніх дже рел?
7. Що оз на чає на лежність і до пу с тимість до казів та їх ніх

дже рел?
8. Що та ке пред мет до ка зу ван ня та який йо го зміст?
9. Що тре ба ро зуміти під ме жа ми й об ся гом до ка зу ван ня?
10. Хто є суб’єктом до ка зу ван ня, і на ко му ле жить

обов’язок до ка зу ван ня?
11. Що тре ба ро зуміти під до ка за ми в криміна ль но му про -

цесі та їхніми про це су аль ни ми дже ре ла ми?
12. Як кла сифіку ють ся до ка зи та їхні про це су альні дже ре -

ла?
13. Хто є свідком у криміна ль но му про цесі, які йо го пра ва

й обов’яз ки?
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14. Що є пред ме том по ка зань по терпіло го та пра ви ла
оцінки по ка зань ос тан нь о го?

15. Який пред мет, різно ви ди й пра ви ла оцінки по ка зань
підо зрю ва но го та об ви ну ва че но го?

16. Що ро зуміють під вис нов ком ек с пер та та яке йо го до -
ка зо ве зна чен ня?

17. Які про це су альні ви ди ек с пер ти зи? Ко ли при зна чен ня
ек с пер ти зи є обов’яз ко вим?

18. Що та ке ре чові до ка зи, про тя гом яко го ча су во ни
зберіга ють ся і як вирішу ють ся пи тан ня про них?

19. Які про то ко ли слідчих дій є дже ре ла ми до казів?
20. Що ро зуміють під до ку мен та ми як дже ре ла ми до ка зів?

Ко ли до ку мент мо же бу ти ре чо вим до ка зом?

ФЕ ДЕ РА ТИВ НА РЕ С ПУБЛІКА НІМЕЧ ЧИ НА

21. Які є ви ди дже рел до казів у німець ко му криміна ль но -
му про цесі?

22. Які за хо ди вжи ва ють ся до свідка, що без по важ них
при чин відмов ляється від дачі по ка зань?

23. В чо му суть при ся ги свідка в релігійній і не в релі гійній
фор мах?

24. Який існує особ ли вий по ря док до пи ту пре зи ден та, де -
пу татів, міністрів?

25. Хто має пра во відмо ви ти ся від дачі по ка зань?
26. Які особ ли вості до пи ту об ви ну ва че но го?
27. Які особ ли вості діяль ності ек с пер та в німець ко му

криміна ль но му про цесі?

ФРАНЦІЯ

28. Які є ви ди дже рел до казів у фран цузь ко му кримі на ль -
но му про цесі?

29. Що є пред ме том оцінки по ка зань свідків та пра ви ла
оцінки їхніх по ка зань?
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30. Ко го за бо ро няється до пи ту ва ти як свідків?
31. Які особ ли вості до пи ту членів уря ду й по вно важ них

пред став ників іно зем них дер жав?
32. Які особ ли вості по ка зань об ви ну ва че но го?
33. Хто мо же бу ти ек с пер том у криміна ль но му про цесі?

АНГЛІЯ

34. На ко го по кла дається обов’язок до ка зу ван ня в ан -
глійсько му криміна ль но му про цесі?

35. Що та ке “свідчен ня за чут ка ми”?
36. Що та ке “кра щий до каз”?
37. Чо му за бо ро няється ого ло шу ва ти про по пе ред ню су -

димість об ви ну ва че но го пе ред ви хо дом при сяж них для по ста -
нов лен ня вер дик ту?

38. Які є дже ре ла до казів у криміна ль но му про цесі?
39. Хто мо же бу ти до пи та ний як свідок?
40. Що та ке імунітет свідка?
41. Які особ ли вості дачі по ка зань свідків, підсуд но го, ек с -

пер та?

СПО ЛУ ЧЕНІ ШТА ТИ АМЕ РИ КИ

42. Які особ ли вості про це су до ка зу ван ня у криміна ль но му
про цесі США?

43. Які особ ли вості по ка зань свідків?
44. В чо му про яв ляється зма галь ний ха рак тер ек с пер ти -

зи?
45. Які особ ли вості до пи ту ек с пер та?
46. Чи мо жуть бу ти пе ре дані ма теріали слідства осо бис то

судді без відо ма за хис ни ка й підсуд но го?
47. Яким за ко ном пе ред ба че на мож ливість до повіді про

слідчі ма теріали осо би с то судді без відо ма за хис ни ка й підсуд -
но го?

125

Гла ва 2. Доказове право



126

Гла ва 3
ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

3.1. УК РАЇНА

3.1.1. По ру шен ня криміна ль ної спра ви

1. Суть і зна чен ня по ру шен ня криміна ль ної спра ви.
2. Ор га ни та осо би, які ма ють пра во по ру ши ти
криміна ль ну спра ву. 3. При во ди і підста ви до по ру шен -
ня криміна ль ної спра ви. 4. Пе ревірка за яв і повідо млень
про зло чин. 5. Об ста ви ни, що ви клю ча ють про ва д жен -
ня в кримінальній справі. 6. Про це су аль ний по ря док по -
ру шен ня криміна ль ної спра ви.

1. Суть і зна чен ня по ру шен ня криміна ль ної спра ви. По -
ру шен ня криміна ль ної спра ви — це пер ша стадія про це су. Її
суть по ля гає в то му, що пра во охо ронні ор га ни, вста но вив ши,
що в події, яка ста ла їм відо мою, на явні оз на ки зло чи ну, прий -
ма ють рішен ня роз по ча ти криміна ль ну спра ву.

Зна чен ня цієї стадії по ля гає в то му, що своєчас но по ру ше -
на криміна ль на спра ва сприяє зміцнен ню пра во по ряд ку, ви хо -
вує у гро ма дян по ва гу до за ко ну.

2. Ор га ни та осо би, які ма ють пра во по ру ши ти криміна -
ль ну спра ву: 1) слідчі; 2) про ку ро ри; 3) на чаль ни ки слідчих
відділів і уп равлінь; 4) ор га ни дізнан ня; 5) судді.

3. При во ди і підста ви до по ру шен ня криміна ль ної спра ви
(ст. 94 КПК).



При во ди — це вста нов лені за ко ном дже ре ла, з яких пра во -
охо рон ним ор га нам стає відо мо про зло чин. Та ки ми при во да -
ми є :

1) за яви або повідо млен ня фізич них і юри дич них осіб. Во -
ни мо жуть бу ти як ус ни ми, так і пись мо ви ми. У ви пад ку по -
дачі ус ної за яви скла дається про то кол ус ної за яви. Про то кол
підпи сується осо ба ми, яка по да ла за яву і яка офор ми ла про то -
кол;

2) повідо млен ня пред став ників вла ди, гро мадсь кості або
ок ре мих гро ма дян, які за три ма ли підо зрю ва ну осо бу на місці
вчи нен ня зло чи ну або з по лич ним;

3) яв ка з по вин ною — це осо би с те, до б ровільне пись мо ве
чи ус не повідо млен ня за яв ни ком пра во охо рон ним ор га нам
про зло чин, вчи не ний чи підго тов лю ва ний ним, до по ру шен ня
про ти ньо го криміна ль ної спра ви;

4) повідо млен ня, опубліко вані в пресі;
5) без по се реднє ви яв лен ня пра во охо рон ни ми ор га на ми

оз нак зло чи ну.
Підста ви — це до статні дані, які вка зу ють на на явність оз -

нак зло чи ну.
4. Пе ревірка за яв і повідо млень про зло чин (ст. 97 КПК).
При не обхідності пе ревіри ти за яву або повідо млен ня про

зло чин та ка пе ревірка здійснюється пра во охо рон ни ми ор га на -
ми у строк не більше де ся ти днів. Про во дить ся ог ляд місця
події, опи ту ють ся гро ма дя ни, бе руть ся по яс нен ня, мож ли ве
про ве ден ня відо мчої ревізії, відеоB та фо тозй ом ки.

Для пе ревірки за яви мо жуть про во ди ти ся опе ра тив -
ноBроз шу кові за хо ди. Про ве ден ня та ких за ходів мож ли ве з
доз во лу су ду за по го д же ним з про ку ро ром по дан ням керівни -
ка відпо відно го опе ра тив но го підрозділу або йо го за ступ ни -
ком.

5. Об ста ви ни, що ви клю ча ють про ва д жен ня у кримі -
наль ній справі:

1) відсутність події зло чи ну;
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2) відсутність в діянні скла ду зло чи ну;
3) внаслідок ак ту амністії, як що він усу ває за сто су ван ня

по ка ран ня за вчи не не діян ня, а та кож у зв’яз ку з по ми лу ван -
ням ок ре мих осіб;

4) що до осо би, яка не до сяг ла на час вчи нен ня суспільно
не без печ но го діян ня оди над ця тирічно го віку; 

5) за при ми рен ням об ви ну ва че но го, підсуд но го з по -
терпілим у спра вах, які по ру шу ють ся не інак ше як за скар гою
по терпіло го;

6) за відсутністю скар ги по терпіло го, як що спра ву мо же
бу ти по ру ше но не інак ше як за йо го скар гою, крім ви падків,
ко ли про ку ро рові на да но пра во по ру шу ва ти спра ви і при
відсут ності скар ги по терпіло го;

7) що до по мер ло го, за ви нят ком ви падків, ко ли про ва д -
жен ня в справі є не обхідним для ре абілітації по мер ло го або
віднов лен ня спра ви що до інших осіб за но во ви яв ле ни ми об -
ста ви на ми;

8) що до осо би, про яку є ви рок по то му ж об ви ну ва чен ню,
що на брав за кон ної си ли, або ух ва ла чи по ста но ва су ду про за -
крит тя спра ви з тієї ж підста ви;

9) що до осо би, про яку є не ска со ва на по ста но ва ор га ну
дізнан ня, слідчо го, про ку ро ра про за крит тя спра ви по то му ж
об ви ну ва чен ню;

10) як що про відмо ву в по ру шенні спра ви по то му ж фак -
ту є не ска со ва на по ста но ва ор га ну дізнан ня, слідчо го, про ку -
ро ра.

6. Про це су аль ний по ря док по ру шен ня криміна ль ної
спра ви. При на яв ності при водів і підстав, за зна че них ви ще, і
після їх пе ревірки слідчий, ор ган дізнан ня, про ку рор або суд -
дя зо бов’язані ви не с ти по ста но ву про по ру шен ня криміна ль -
ної спра ви. Як що на мо мент по ру шен ня криміна ль ної спра ви
вста нов ле но осо бу, яка вчи ни ла зло чин, спра ва має бу ти по ру -
ше но сто сов но цієї осо би.

Після по ру шен ня спра ви:
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1) про ку рор на прав ляє спра ву для про ва д жен ня до су до -
во го слідства або дізнан ня;

2) слідчий по чи нає до су до ве слідство, а ор ган дізнан ня
по чи нає дізнан ня;

3) суд спра ву про зло чин, за зна че ний у ча с тині першій ст.
27 КПК, при зна чає до роз гля ду.

При відсут ності підстав до по ру шен ня криміна ль ної спра -
ви про ку рор, слідчий, ор ган дізнан ня або суд дя своєю по ста но -
вою відмов ля ють у по ру шенні криміна ль ної спра ви, про що
повідо мля ють заінте ре со ва них осіб і підприємства, ус та но ви,
ор ганізації (ст.ст. 98, 99 КПК).

3.1.2. Ос новні по ло жен ня до су до во го розслі -
ду ван ня

1. По нят тя, за вдан ня і зна чен ня до су до во го розсліду -
ван ня. 2. Фор ми і стро ки розсліду ван ня. 3. Підслідність.
4. Ок ре ме до ру чен ня. 5. Про це су альні до ку мен ти до су -
до во го слідства. 6. Не до пу с тимість роз го ло шен ня да них
розсліду ван ня. 7. Розсліду ван ня справ гру пою слідчих.
8. Об’єднан ня і виділен ня справ.

1. По нят тя, за вдан ня і зна чен ня до су до во го розсліду ван -
ня. Розсліду ван ня — це діяльність ор ганів про ку ра ту ри,
дізнан ня і слідства по ви яв лен ню, оцінці і закріплені до казів з
ме тою роз крит тя зло чинів. За вдан ням до су до во го слідства
крім роз крит тя зло чинів є і профілак тич на ро бо та се ред на се -
лен ня, а та кож вчас не за без пе чен ня відшко ду ван ня збитків,
за вда них гро ма дя нам зло чи ном.

Зна чен ня до су до во го слідства: хо ро ше розсліду ван ня
сприяє зміцнен ню за кон ності, ви хо вує по ва гу до за конів,
сприяє по вазі до пра во охо рон них ор ганів.

2. Фор ми і стро ки розсліду ван ня. Існує дві фор ми
розсліду ван ня:
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1) дізнан ня (ст. 101 КПК), строк — до 10 днів. Дізнан ня —
це про ве ден ня та ких невідклад них слідчих дій, як: ог ляд місця
події, об шук, виїмка, освіду ван ня, за три ман ня. Про по ча ток
дізнан ня не гай но повідо мляється про ку рор. На дізнан ня
відво дить ся 10 днів, після чо го спра ва пе ре дається слідчо му. У
разі взят тя підо зрю ва но го під вар ту дізнан ня про во дить ся у
строк не більше п’яти діб з мо мен ту об ран ня за побіжно го за хо -
ду. Після пе ре дачі спра ви слідчо му ор га ни дізнан ня мо жуть
са мостійно про во ди ти слідчі дії з доз во лу слідчо го;

2) до су до ве слідство (ст. 112 КПК), строк про ве ден ня — 2
місяці. Пе ребіг строків слідства по чи нається з мо мен ту вста -
нов лен ня осо би, яка вчи ни ла зло чин. Як що спра ва бу ла по вер -
ну та на до дат ко ве розсліду ван ня (досліду ван ня), то строк для
та ко го досліду ван ня вста нов люється — один місяць. 

3. Підслідність — це су купність вста нов ле них за ко ном оз -
нак спра ви, відповідно до яких во на на ле жить до відан ня то го
чи іншо го ор га ну розсліду ван ня. Ви ди підслідності:

1. Пред мет на (ро до ва) — виз на чається ха рак те ром чи ро -
дом спра ви (ст. 112 КПК).

2. Те ри торіаль на (місце ва) виз на чає, слідчий яко го са ме
рай о ну чи об ласті по ви нен розсліду ва ти да ну криміна ль ну
спра ву. Розсліду ван ня про во дить ся там, де вчи не но зло чин.
Ко ли місце вчи нен ня зло чи ну невідо ме, то розсліду ван ня про -
во дить ся за місцем ви яв лен ня зло чи ну або за місцем пе ре бу -
ван ня більшості свідків (ст. 116 КПК). 

3. Пер со наль на підслідність виз на чається суб’єктом зло -
чи ну військо во служ бов ця ми, не по внолітніми. У цих спра вах
вста нов ле ний по ря док розсліду ван ня, пе ред ба че ний ч.2 ст.
112, ст. 432 КПК.

4. Аль тер на тив на підслідність оз на чає, що спра ва
розслідується тим слідчим, який по ру шив спра ву або до яко го
надійшла за ява про факт вчи нен ня зло чи ну (ч. 6 ст. 112 КПК).

5. Підслідність за зв’яз ком спра ви за сто со вується тоді, ко -
ли розсліду ван ня однієї спра ви пов’яза не з розсліду ван ням
іншої (ч. 7 ст. 112 КПК).
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Як що слідчий вста но вив, що спра ва йо му не підслідна, він
зо бов’яза ний про ве с ти невідкладні слідчі дії і пе ре да ти спра ву
за підслідністю.

4. Ок ре ме до ру чен ня (ст. 118 КПК). Як що ви ни кає не -
обхідність про ва д жен ня слідчих дій в іншій місце вості,
слідчий мо же са мостійно виїха ти для про ве ден ня та ких дій
або до ру чи ти про ве ден ня та ких дій іншо му слідчо му, юри с -
дикція яко го по ши рюється на відповідну місцевість. Стро ки
про ве ден ня та ких слідчих дій — до 10 днів. До ру чен ня оформ -
люється у ви гляді ли с та. Як що не обхідно про ве с ти об шук, то
слідчий, який над си лає ли с та, має от ри ма ти по ста но ву судді і
на пра ви ти її ра зом з ли с том.

5. Про це су альні до ку мен ти до су до во го слідства. Про то -
ко ли — це про це су альні до ку мен ти, у яких відо б ра жається хід
про ве ден ня і ре зуль тат слідчих дій. Най частіше — це про то ко -
ли: до питів, об шу ку, ог ля ду. Про то кол за чи тується всім осо -
бам, які бра ли участь у про ве дені слідчих дій. Відповідно до
про то ко лу мо жуть бу ти вне сені по прав ки (до підпи сан ня про -
то ко лу). Про то кол підпи сується всіма осо ба ми, які бра ли
участь у слідчих діях. Як що осо ба відмов ляється підпи су ва ти
про то кол, то слідчий має за зна чи ти про це у про то колі.

По ста но ви — це про це су аль ний до ку мент, у яко му фіксу -
ють ся рішен ня, прий няті слідчим під час розсліду ван ня. По -
ста но ви: про при тяг нен ня як об ви ну ва че но го, про об ран ня за -
побіжно го за хо ду, про при зна чен ня ек с пер ти зи.

По ста но ва скла дається з трьох ча с тин: вступ на (місце, час,
ким скла де на, но мер спра ви); опи со ва (зміст спра ви, обґрун ту -
ван ня об ви ну ва чен ня і стат тя КПК); ре зо лю тив на — ви кла -
дається зміст про це су аль но го рішен ня. По ста но ву підпи сує та
осо ба, яка її скла ла.

При розсліду вані мо жуть скла да ти ся і такі до ку мен ти, як
підпи с ка, пись мо ва вказівка, об ви ну валь ний вис но вок.

6. Не до пу с тимість роз го ло шен ня да них розсліду ван ня
(ст. 121 КПК, ст. 387 КК). 
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Роз го ло шен ня да них розсліду ван ня мож ли ве ли ше з доз -
во лу слідчо го чи про ку ро ра у то му об сязі, в яко му во ни виз на -
ють це за мож ли ве. Слідчий зо бов’яза ний по пе ре ди ти всіх, хто
брав участь у справі, що во ни не ма ють пра ва роз го ло шу ва ти
дані слідства. За роз го ло шен ня да них слідства без відповідно -
го доз во лу мож ли ве при тяг нен ня до криміна ль ної
відповідаль ності за ст. 387 КК.

7. Розсліду ван ня спра ви гру пою слідчих (ст. 119 КПК).
У склад них спра вах для більш ефек тив но го розсліду ван ня

або для то го, аби вкла с ти ся у стро ки, відве дені на слідство,
при зна чається гру па слідчих, які про во дять розсліду ван ня. У
гру пу слідчих, як пра ви ло, вхо дять слідчі різних відомств. Про
при зна чен ня гру пи слідчих ви но сить ся по ста но ва, во на ого ло -
шується об ви ну ва че но му. З гру пи слідчих виз на чається стар -
ший слідчий, який ке рує про це сом слідства.

8. Об’єднан ня і виділен ня справ (ст. 26 КПК).
За ко но дав ст во пе ред ба чає дві підста ви для об’єднан ня

справ:
1) при об ви ну ва ченні декількох осіб — співу час ників вчи -

нен ня од но го або кількох зло чинів;
2) по об ви ну ва чен ню однієї осо би у вчи ненні декількох

зло чинів.
Виділен ня спра ви до пу с кається, як що в цьо му є не -

обхідність і це не впли ває не га тив но на розсліду ван ня спра ви
і її вирішен ня. Спра ва виділяється: 1) у разі ухи лен ня об ви ну -
ва че но го від пра во суд дя; 2) у разі тяж кої хво ро би об ви ну ва че -
но го.

Об’єднан ня і виділен ня про во дить ся за по ста но вою
слідчо го або судді, а суд ви но сить ух ва лу.



3.1.3. Слідчі дії

1. До пит свідка. 2. До пит по терпіло го. 3. Оч на став ка.
4. Пред’яв лен ня для впізнан ня. 5. Об шук і виїмка. 6.
Виїмка по што вої ко ре с пон денції. Знят тя інфор мації з
ка налів зв’яз ку. 7. Ог ляд. 8. Освіду ван ня. 9. Відтво рен -
ня об ста нов ки та об ста вин події. 10. Про ве ден ня ек с -
пер ти зи.

1. До пит свідка. Свідка мож на до пи ту ва ти про фак ти
спра ви, про осо бу об ви ну ва че но го, по терпіло го (ст. 167 КПК).

Свідок мо же вик ли ка ти ся:
1) шля хом над си лан ня йо му повістки. У ви пад ку відсут -

ності свідка повістка пе ре дається до рос ло му чле ну сім’ї,
сусідам;

2) шля хом над си лан ня те ле гра ми або те ле фо но г ра ми,
фак су або інших за собів зв’яз ку.

Свідок зо бов’яза ний з’яви ти ся у за зна че не місце, у виз на -
че ний час. Як що свідок не з’яв ляється, то йо го до став ля ють у
при му со во му по ряд ку, у цьо му ви пад ку на свідка мож на на -
кла с ти штраф у розмірі 8 не о по дат ко ву ва них мінімумів до -
ходів гро ма дян або адміністра тив ний арешт до 15 діб. Не по -
внолітні осо би вик ли ка ють ся че рез своїх батьків, опікунів,
піклу валь ників.

До пит про во дить ся у приміщені міліції, про ку ра ту ри,
служ би без пе ки або в інших місцях. Свідки до пи ту ють ся ок ре -
мо. Пе ред до пи том слідчий вста нов лює осо бу свідка. Всі не -
обхідні дані про свідка за но сять ся до ан кет ної ча с ти ни про то -
ко лу до пи ту. Свідок по пе ре д жається про відповідальність за
відмо ву від дачі по ка зань і за не прав диві по ка зан ня.

До пит скла дається з двох ча с тин: 1) вільна роз повідь;
2) за пи тан ня — відповідь.
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Існує чо ти ри ви ди за пи тань:
1) до пов ню вальні за пи тан ня — сто су ють ся тих об ста вин,

що не зга дані у роз повіді свідка, які він за був або яким не на -
дав зна чен ня;

2) уточ ню вальні пи тан ня — став лять ся для де талізації ок -
ре мих фактів, про які свідок роз повів ли ше у за гальній формі;

3) на га ду вальні пи тан ня — до по ма га ють свідку відно ви ти
у пам’яті події і фак ти, які він за був;

4) кон трольні пи тан ня — став лять ся з ме тою пе ревірки
прав ди вості по ка зань свідка.

Всі по ка зан ня за но сять ся до про то ко лу від пер шої осо би,
по змозі дослівно. Після закінчен ня до пи ту про то кол за чи -
тується свідку. Як що не обхідно, вно сять ся до пов нен ня і по -
прав ки. У разі не обхідності для дачі по ка зань за про шується
пе ре кла дач. 

2. До пит по терпіло го. По ря док вик ли ку по терпіло го та -
кий са мий як і об ви ну ва че но го. По терпілий по пе ре д жається
про відповідальність у разі дачі не прав ди вих по ка зань. По -
терпілий — це зацікав ле на осо ба, то му йо го по ка зан ня ре тель -
но пе ревіря ють ся.

3. Оч на став ка — це слідча дія, яка про во дить ся між дво ма
раніше до пи та ни ми осо ба ми, в чиїх по ка зан нях є суттєві су пе -
реч ності (ст. 172 КПК).

Ан кетні дані осіб, що до пи ту ють ся, до про то ко лу не за но -
сять ся. В за го лов ку вка зується ли ше прізви ще, ім’я та по бать -
кові.

На по чат ку оч ної став ки вста нов люється, чи зна ють осо би
один од но го, у яких сто сун ках пе ре бу ва ють. Як що осо би, що
да ють по ка зан ня, є свідка ми, то по пе ре д жа ють ся про
відповідальність за не прав диві по ка зан ня або відмо ву від дачі
по ка зань. Осо би мо жуть за да ва ти пи тан ня од на одній (з доз -
во лу слідчо го). Ого ло шен ня по ка зань да них на по пе редніх до -
пи тах здійснюється ли ше після закінчен ня оч ної став ки. Про -
то кол оч ної став ки має бу ти підпи са ний на кожній сторінці.
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4. Пред’яв лен ня для впізнан ня — це ефек тив ний спосіб ви -
к рит тя зло чинців. Ме тою впізнан ня є вста нов лен ня, чи є да на
осо ба або пред мет са ме тією осо бою чи пред ме том, на які вка зав
свідок, об ви ну ва че ний, по терпілий. По ря док про ве ден ня: 

1) спо чат ку скла дається про то кол, ку ди за но сять ся по ка -
зан ня про зовнішній ви гляд, оз на ки осо би чи пред ме та, об ста -
ви ни, при яких осо ба їх спо с теріга ла;

2) далі пред’яв ляється осо ба для впізнан ня. Осо ба
пред’яв ляється не са ма, а у кількості не мен ше трьох осіб (осо -
би, що пред’яв ля ють ся для впізнан ня, ма ють бу ти тієї ж статі,
віку і не ма ти різких відмінно с тей в одязі чи зовнішності). Пе -
ред тим, як пред’яви ти осо бу, їй про по нується зай ня ти
будьBяке місце; 

3) той хто впізнає, за про шується до кімна ти, він має чітко
вка за ти на осо бу, що вчи ни ла зло чин;

4) мож ли ве впізнан ня за фо тознімка ми.
Про наслідки впізнан ня скла дається про то кол, який

підпи су ють всі учас ни ки впізнан ня (слідчий, осо ба, що
впізнає, три осо би, що пред’яв ля ють ся для впізнан ня, двоє по -
ня тих).

5. Об шук і виїмка — це невідкладні слідчі дії.
Об шук — це при му со ве відшу кан ня і ви лу чен ня слідчим у

будьBяко му приміщені, на будьBякій те ри торії зна рядь зло чи -
ну, цінно с тей, здо бу тих зло чин ним шля хом, а та кож пред метів
і до ку ментів, які ма ють до ка зо ве зна чен ня.

Виїмка — про во дить ся тоді, ко ли слідчий до сте мен но знає,
де і в ко го зна хо дить ся пев ний пред мет. 

Слідчий має скла с ти по ста но ву про про ве ден ня об шу ку
або виїмки. Для про ве ден ня об шу ку у житлі гро ма дян не -
обхідно от ри ма ти вмо ти во ва ну по ста но ву судді, для виїмки це
не потрібно. Як що до ку мент, який підля гає виїмці, містить
дер жав ну таємни цю, не обхідно от ри ма ти санкцію про ку ро ра.
У невідклад них ви пад ках об шук мож на про ве с ти без санкції
судді. Од нак про тя гом до би має бу ти повідо мле ний про ку рор.
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Об шук і виїмка, як пра ви ло, про во дять ся вдень. Для про -
ве ден ня об шу ку і виїмки за про шу ють ся двоє по ня тих.

Як що об шук чи виїмка про во дять ся у дип ло ма тич них
пред став ництвах, не обхідно от ри ма ти зго ду са мих пред став -
ництв і дозвіл з міністер ст ва за кор дон них справ. При про ве -
денні об шу ку і виїмки у цих приміщен нях має бу ти при сутній
слідчий, про ку рор і упов но ва же на осо ба дип ло ма тич но го
пред став ництва.

Після про ве ден ня об шу ку скла дається про то кол у двох
примірни ках, в яко му опи су ють ся речі, що бу ли ви лу чені, вка -
зується час, місце про ве ден ня об шу ку.

6. Накладання арешту на ко ре с пон денцію і зняття ін -
фор мації з каналів зв’язку (ст.ст. 187 і 1871 КПК) про во дить -
ся тоді, ко ли че рез ко ре с пон денцію мож ли во вста но ви ти місце
зна хо д жен ня осо би, зло чинні зв’яз ки об ви ну ва че но го чи підо -
зрю ва но го, вста но ви ти об ста ви ни спра ви. Арешт на ко ре с пон -
денцію про ва дить ся з санкції про ку ро ра. Слідчий скла дає по -
ста но ву, яка на прав ляється у по што воBте ле граф ну ус та но ву.
Виїмка ко ре с пон денції про во дить ся у при сут ності двох пред -
став ників по што воBте ле граф ної ус та но ви. На кла дан ня аре ш ту
на по што ву ко ре с пон денцію ска со вується, як що в цьо му
відпа дає не обхідність.

Арешт на кореспонденцію і знят тя інфор мації з ка налів
зв’яз ку мож ли ве і до по ру шен ня криміна ль ної спра ви. Слідчий,
за по го д жен ням з про ку ро ром, звер тається з по дан ням до го ло -
ви апе ляційно го су ду, який ви но сить по ста но ву про знят тя
інфор мації з ка налів зв’яз ку. Інфор мація, що ви яв ле на, про слу -
хо вується, після чо го скла дається про то кол. Далі слідчий скла -
дає по ста но ву, якою цей про то кол виз нається до ка зом, і
приєднує йо го до спра ви. 

7. Ог ляд — це най невідкладніша дія, яку мож на про во ди -
ти до по ру шен ня спра ви. Як що під час ог ля ду бу ли ви яв лені
оз на ки зло чи ну , то не обхідно не гай но по ру ши ти криміна ль ну
спра ву.

136

Кримінальний процес: Україна, ФРН , Франція, Англія, США



Ор га ни, які виїха ли на ог ляд, по винні за без пе чи ти охо ро -
ну місця про ве ден ня ог ля ду. Ог ляд про во дить ся у при сут ності
не менш як двох по ня тих, у разі не обхідності за про шу ють ся
фахівці. Ог ляд, як пра ви ло, про во дить ся вдень.

У більшості ви падків слідчий крім про то ко лу ро бить план
і крес лен ня місця події. Ко ли про во дить ся ог ляд до ку ментів і
для цьо го потрібен три ва лий час, то слідчий мо же опе ча та ти і
ви лу чи ти ці до ку мен ти і пе ре гля ну ти їх у се бе в кабінеті.

Для ог ля ду тру па не обхідно за про си ти су до во го ме ди ка
або ліка ря.

Слідчий скла дає про то кол ог ля ду, до яко го до да ють ся
пла ни, схе ми, за пи су ють ся всі об ста ви ни, що ви яв лені під час
ог ля ду. У про то колі ог ля ду слідчий не мо же ро би ти вис новків
з при во ду події, що відбу ла ся.

8. Освіду ван ня — це слідча дія, на прав ле на на ви яв лен ня
на тілі жи вої лю ди ни слідів зло чи ну чи особ ли вих прик мет.
Освіду ван ня, як пра ви ло, про во дить ся тоді, ко ли не має не -
обхідності у про ве дені ек с пер ти зи. Освіду ва ти мож на: підо -
зрю ва но го, об ви ну ва че но го, свідка, по терпіло го.

Освіду ван ня мо жуть про во ди ти: 1) су до вий ме дик; 2) слід -
чий; 3) лікар.

Як що освіду ван ня про во дить слідчий, то це ро бить ся у
при сут ності двох по ня тих. Слідчий не має прав бу ти при -
сутнім при освіду ван ня осо би іншої статі, як що це пов’яза но з
не обхідністю ого лю ва ти цю осо бу. При освіду ванні не до пу с -
ка ють ся дії, які при ни жу ють гідність лю ди ни або є не без печ -
ни ми для її здо ров’я.

Про ре зуль та ти освіду ван ня мо же бу ти скла де ний один з
та ких до ку ментів (в за леж ності від то го, хто про во див це
освіду ван ня): про то кол освіду ван ня, акт су до воBме дич но го
освіду ван ня, довідка.

9. Відтво рен ня об ста нов ки та об ста вин події скла дається
з двох дій:

1) слідчо го ек с пе ри мен ту; 2) пе ревірки по ка зань на місці.
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При ек с пе ри менті відтво рю ють ся об ста ви ни, як во ни бу ли
опи санні у по ка зан нях свідків. Шля хом досліду пе ревіряється,
чи міг в дійсності бу ти та кий факт. При про ве дені цієї дії за -
про шу ють ся по няті, при не обхідності фахівці. Ви ко нан ня цих
дій до пу с кається при умові, що во ни не при ни жу ють гідність
осо би і не є не без печ ни ми для її жит тя.

Як що наслідки ек с пе ри мен ту не га тивні, то це свідчить, що
та кої події не бу ло. А як що по зи тивні, то всі об ста ви ни ма ють
бу ти ще ре тель но пе ревірені.

Про відтво рен ня об ста нов ки і об ста вин події скла дається
про то кол, який підпи су ють всі осо би, що бра ли участь у цих діях.

10. Про ве ден ня ек с пер ти зи. Ек с пер ти за при зна чається,
ко ли не обхідні на укові, технічні чи інші спеціальні знан ня.
Обов’яз ко ве при зна чен ня ек с пер ти зи:

1) для вста нов лен ня при чин смерті;
2) для вста нов лен ня тяж кості і ха рак те ру тілес них уш ко -

д жень;
3) для вста нов лен ня ста те вої зрілості по терпілої в спра -

вах про зло чи ни за ст. 155 КК;
4) для виз на чен ня психічно го ста ну підо зрю ва но го або

об ви ну ва че но го при на яв ності в справі да них, які вик ли ка ють
сумнів що до йо го осуд ності;

5) для вста нов лен ня віку підо зрю ва но го або об ви ну ва че -
но го, як що це має зна чен ня, не має відповідних до ку ментів і
не мож ли во їх одер жа ти.

Слідчий має сам виз на чи ти, яку са ме ек с пер ти зу потрібно
про ве с ти і які пи тан ня ста ви ти на її вирішен ня. Слідчий має
пра во при зна чи ти ек с пер том будьBяко го фахівця. Про при зна -
чен ня ек с пер ти зи слідчий скла дає по ста но ву. У ній за зна -
чається: ко ли і ким во на скла де на; підста ви для про ве ден ня ек -
с пер ти зи; прізви ще ек с пер та або на зва ус та но ви, якій до ру че -
но про во ди ти ек с пер ти зу; пи тан ня, на які не обхідно відповіс -
ти ек с пер ту; об’єкти, які ма ють бу ти досліджені, і пе релік ма -
теріалів, що до да ють ся до ек с пер ти зи. 
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Слідчий має роз’яс ни ти ек с пер ту йо го пра ва і обов’яз ки і
по пе ре ди ти про відповідальність за не прав ди вий вис но вок і за
відмо ву від про ве ден ня ек с пер ти зи, а та кож про не роз го ло -
шен ня да них слідства.

Об ви ну ва че ний має бу ти оз най ом ле ний з по ста но вою про
при зна чен ня ек с пер ти зи. Він має пра во по да ва ти за яви і кло -
по тан ня, які ма ють бу ти за не сені у про то кол про оз най ом лен -
ня об ви ну ва че но го з по ста но вою про при зна чен ня ек с пер ти зи.

По ста но ва про при зна чен ня пси хо логічної ек с пер ти зи не
ого ло шується, ко ли стан об ви ну ва че но го ро бить це не мож ли -
вим.

Ре зуль та ти ек с пер ти зи оформ ля ють ся вис нов ком, у яко му
за зна чається: ким скла де но вис но вок, на якій підставі про ве -
де но ек с пер ти зу, пи тан ня, що бу ли по став лені ек с пер ту, мо ти -
во вані відповіді на ці пи тан ня. Ко ли ек с перт ви я вить фак ти,
які ма ють зна чен ня для спра ви, але пи тан ня про них не бу ли
йо му по став лені, то він має про них вка за ти у вис нов ку.

Ек с перт дає вис но вок від сво го імені. Як що ек с пер ти зу
про во ди ла гру па ек с пертів, то за на яв ності спільної зго ди що -
до вис нов ку він підпи сується усіма ек с пер та ми. Як що ж між
ни ми існу ють су пе реч ності з при во ду вис нов ку, то ко жен з них
скла дає свій вис но вок.

Після цьо го ма теріали ек с пер ти зи на да ють ся об ви ну ва че -
но му для оз най ом лен ня. Об ви ну ва че ний мо же вис ло ви ти за -
пе ре чен ня про ти вис нов ку, мо же за яв ля ти кло по тан ня про по -
ста нов ку до дат ко вих пи тань, про про ве ден ня до дат ко вої чи
по втор ної ек с пер ти зи. Про пред’яв лен ня об ви ну ва че но му вис -
нов ку ек с пер та скла дається про то кол.

При про ве дені ек с пер ти зи має бу ти скла де но мінімум чо -
ти ри до ку мен ти: по ста но ва про при зна чен ня ек с пер ти зи, про -
то кол про оз най ом лен ня об ви ну ва че но го з по ста но вою про
при зна чен ня ек с пер ти зи, вис но вок ек с пер та, про то кол про
пред’яв лен ня об ви ну ва че но му вис нов ку експерта.



3.1.4. Притягнення до відповідальності як
обвинуваченого

1. Винесення по ста но ви про при тяг нен ня як об ви ну ва -
че но го. 2. Пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня. 3. До пит об ви -
ну ва че но го. 4. Пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня не по -
внолітнім та осо бам з фізич ни ми ва да ми. 5. Зміна об ви -
ну ва чен ня на до су до во му слідстві. 6. За сто су ван ня до
об ви ну ва че но го за ходів про це су аль но го при му су.

1. Ви не сен ня по ста но ви про при тяг нен ня як об ви ну ва че -
но го. По ста но ва про при тяг нен ня як об ви ну ва че но го ви но -
сить ся тоді, ко ли зібра но до стат ньо до казів, що ви к ри ва ють
пев ну осо бу у вчи нені зло чи ну. При тяг нен ня осо би як об ви ну -
ва че но го скла дається з трьох дій: 1) ви не сен ня по ста но ви про
при тяг нен ня як об ви ну ва че но го; 2) пред’яв лен ня об ви ну ва -
чен ня; 3) до пи ту об ви ну ва че но го.

Спра ва бу де роз гля да ти ся у суді тільки за тим об ви ну ва -
чен ням, яке пред’яв ле но особі. 

При тяг нен ня осо би як об ви ну ва че но го не є закінчен ням
слідства і не є ос та точ ним вис нов ком у справі. Це об ви ну ва -
чен ня має бу ти пе ревіре но слідчим і в по даль шо му в суді.

Струк ту ра по ста но ви про при тяг нен ня як об ви ну ва че -
ного:

1) місце і час скла дан ня;
2) прізви ще, ім’я, по бать кові осо би, яка скла ла по ста но ву;
3) прізви ще, ім’я, по бать кові осо би, що при тя гується як

об ви ну ва че ний.
4) зло чин, у вчи ненні яко го об ви ну ва чується осо ба.
У по ста нові фак тичні об ста ви ни ма ють бу ти ви кла дені

чітко і яс но. Копія по ста но ви не гай но на прав ляється про ку ро -
ру. З мо мен ту ви не сен ня та кої по ста но ви до об ви ну ва че но го
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мож на вжи ва ти за хо ди про це су аль но го при му су. Як що є
кілька об ви ну ва че них у справі, тоді що до кож но го об ви ну ва -
че но го має бу ти скла де на ок ре ма по ста но ва. 

2. Пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня. Осо ба вва жається об ви -
ну ва че ною з мо мен ту ви не сен ня по ста но ви при при тяг нен ня її
як об ви ну ва че ної, од нак цю по ста но ву од ра зу ж не обхідно
пред’яви ти цій особі. Для цьо го осо бу вик ли ка ють за до по мо -
гою надіслан ня повістки або по те ле фо ну. Осо би, яким не ви -
пов ни лось 16 років, вик ли ка ють ся че рез своїх батьків або
опікунів. По ста но ва має бу ти пред’яв ле на особі про тя гом двох
днів після її ви не сен ня.

Упев нив шись в особі об ви ну ва че но го, слідчий ого ло шує
по ста но ву, роз’яс нює суть пред’яв ле но го об ви ну ва чен ня, це
засвідчується підпи сом об ви ну ва че но го на по ста нові. Як що
він відмов ляється підпи са ти по ста но ву, то про це ро бить ся
відмітка і сповіщається про ку рор.

Об ви ну ва че ний має такі пра ва:
1) зна ти, у чо му йо го об ви ну ва чу ють: це пра во га ран -

тується тим, що слідчий зо бов’яза ний пред’яви ти об ви ну ва че -
но му по ста но ву про при тяг нен ня до криміна ль ної відпові -
даль ності не пізніше 48 го дин із мо мен ту її за твер д жен ня (ст.
133 КПК); 2) да ва ти по яс нен ня з пред’яв ле но го об ви ну ва чен -
ня; 3) при скла данні про то ко лу має пра во вно си ти по прав ки і
до пов нен ня; 4) знай о ми ти ся з ма теріала ми спра ви після
розсліду ван ня; 5) ма ти за хис ни ка; 6) за яв ля ти відво ди; 7) по -
да ви ти скар ги на рішен ня судді, про ку ро ра, слідчо го.

3. До пит об ви ну ва че но го. На до питі слідчий пе ревіряє і
ви яв ляє об ста ви ни спра ви. Для об ви ну ва че но го до пит — це
засіб за хи с ту, ад же тут він мо же да ва ти по яс нен ня з при во ду
об ста вин спра ви.

Як пра ви ло, до пит про во дить ся вдень, з 6 год. ран ку до
22.00. Мож ли ве про ве ден ня до пи ту і вночі, у ви пад ку край ньої
не обхідності, або як що до пит по чав ся вдень і не закінчив ся з
на стан ням 22.00, або на ви мо гу об ви ну ва че но го.
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На по чат ку до пи ту слідчий по ви нен за пи та ти, чи виз нає
осо ба се бе вин ною. Далі ідуть по ка зан ня по суті. Слідчий мо же
за да ва ти пи тан ня з ме тою де талізації та пе ревірки по ка зань. По -
ка зан ня за но сять ся до про то ко лу від пер шої осо би, по змозі
дослівно. Про то кол до пи ту підпи сується об ви ну ва че ним, він
має пра во вно си ти по прав ки та до пов нен ня до про то ко лу.

4. Пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня не по внолітнім та осо бам
з фізич ни ми ва да ми. У спра вах, в яких об ви ну ва че ни ми є не -
по внолітні осо би або осо би з фізич ни ми (сліпі, глухі, німі) чи
психічни ми ва да ми, участь ад во ка та обов’яз ко ва на всіх
стадіях про це су. То му при пред’яв лені такій особі об ви ну ва -
чен ня обов’яз ко во має бу ти при сутній ад во кат. При до пи тах
цих осіб мо жуть бу ти при сутні і їх бать ки, опіку ни, піклу валь -
ни ки, які ма ють такі пра ва: 1) бу ти при сутніми на до пи тах; 2)
по да ва ти за ува жен ня; 3) за да ва ти пи тан ня об ви ну ва че но му (з
доз во лу слідчо го).

Про то кол до пи ту підпи су ють всі осо би, що бу ли при сутні
на до питі.

5. Зміна об ви ну ва чен ня на до су до во му слідстві. У разі
ви ник нен ня не обхідності слідчий під час розсліду ван ня спра -
ви мо же зміни ти об ви ну ва чен ня. У та ко му ви пад ку слідчий
зо бов’яза ний за но во пред’яви ти об ви ну ва чен ня, тоб то скла с ти
но ву по ста но ву і пред’яви ти її об ви ну ва че но му. Слідчий має
до пи та ти об ви ну ва че но го за но вим об ви ну ва чен ням або за но -
ви ми епізо да ми. Скла дається про то кол про нові до пи ти.

Ко ли під час розсліду ван ня ча с ти на об ви ну ва чен ня не
знай ш ла підтвер д жен ня, то слідчий своєю по ста но вою за кри -
ває спра ву у цій ча с тині і ого ло шує про це об ви ну ва че но му.

6. За сто су ван ня до об ви ну ва че но го за ходів про це су аль -
но го при му су. Після пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня особі
слідчий має пра во за сто со ву ва ти до неї за побіжні за хо ди (як
ви ня ток за побіжні за хо ди мож на за сто со ву ва ти і до підо зрю -
ва но го). Слідчий вжи ває такі за хо ди з ме тою: за побіган ня про -
дов жен ня зло чин ної діяль ності, для за без пе чен ня відшко ду -
ван ня за вда них зло чи ном збитків. 
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Відсто ро нен ня об ви ну ва че но го від по са ди — це захід про -
це су аль но го при му су, який за сто со вується до по са до вих осіб,
що при тяг нуті до відповідаль ності, і як що ця осо ба мо же не га -
тив но впли ва ти на розсліду ван ня спра ви. Відсто ро нен ня про -
во дить ся з санкції про ку ро ра. Копія по ста но ви на прав ляється
за місцем ро бо ти чи служ би.

Пи тан ня про відсто ро нен ня осіб, що при зна ча ють ся на по -
са ду Пре зи ден том Ук раїни, вирішу ють ся са мим Пре зи ден том
за по дан ням Ге не раль но го про ку ро ра. 

Відсто ро нен ня від по са ди ска со вується по ста но вою
слідчо го чи про ку ро ра.

Арешт на май но об ви ну ва че но го на кла дається з ме тою за -
без пе чен ня цивільно го по зо ву або у ви пад ку мож ли вої
конфіскації май на. Санкції про ку ро ра для цьо го не потрібно, до -
стат ньо по ста но ви слідчо го. Май но, на яке на кла де но арешт,
опи сується і пе ре дається на зберіган ня (ро ди чам, сусідам,
іншим осо бам). Ці осо би по пе ре д жу ють ся про відповідальність
за їх нез бе ре жен ня. Для вста нов лен ня вар тості опи са них пред -
метів за про шу ють ся фахівці.

Арешт на май но знімається за по ста но вою слідчо го, ко ли у
цьо му відпа дає по тре ба.

3.1.5. Зу пи нен ня і закінчен ня до су до во го слідства

1. Зу пи нен ня до су до во го слідства. 2. Закінчен ня до су до -
во го слідства. 3. Закінчен ня слідства з на прав лен ням
спра ви до су ду.

1. Зу пи нен ня до су до во го слідства — тим ча со ва пе ре рва в
про ва д жені слідчих дій. Во но про ва дить ся на підставі
спеціаль но ви не се ної по ста но ви. Слідство зу пи няється у та -
ких ви пад ках:

а) ко ли місцез на хо д жен ня об ви ну ва че но го не вста нов ле но;
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б) ко ли психічне або інше тяж ке за хво рю ван ня пе ре шко д -
жає закінчен ню про ва д жен ня у справі;

в) ко ли не вста нов ле но осо бу, яка вчи ни ла зло чин.
Зу пи нен ня в пер шо му і в тре ть о му ви пад ках до пу с кається

ли ше після закінчен ня строків слідства.
Ко ли осо ба за хворіла, то зу пи ни ти слідство мож на і

раніше, про що ви но сить ся мо ти во ва на по ста но ва.
Як що у справі двоє чи більше підсуд них, а підста ви зу пи -

нен ня сто су ють ся не всіх, тоді потрібно виділи ти спра ву і зу -
пи ни ти її віднос но ок ре мих об ви ну ва че них. Як що виділен ня
спра ви не мож ли ве, то зу пи няється слідство в усій справі (ст.
206 КПК).

Ко ли місцез на хо д жен ня осо би, що вчи ни ла зло чин,
невідо ме, то ого ло шується дер жав ний чи міждер жав ний роз -
шук. Про це ви но сить ся по ста но ва і на прав ляється до міліції,
крім цьо го ви но сить ся по ста но ва про взят тя під вар ту осо би,
що вчи ни ла зло чин. У ч. 5 ст. 120 КПК за зна че но, що ко ли
невідо ма осо ба, що вчи ни ла зло чин, то пе ребіг строків слідства
не по чи нається.

При зу пи ненні слідства у зв’яз ку з хво ро бою об ви ну ва че -
но го не обхідним до ку мен том є вис но вок ек с пер та. Після цьо -
го спра ва віднов люється і на прав ляється в суд для вирішен ня
пи тан ня про за сто су ван ня при му со вих за ходів ме дич но го ха -
рак те ру. 

Зу пи нені спра ви підля га ють за крит тю в та ких ви пад ках: 
1) по закінчен ню строків дав ності (ст.49 і ст.106 КК); 
2) внаслідок зміни об ста нов ки, ко ли вчи не не діян ня втра -

ти ло суспільно не без печ ний ха рак тер (ст. 7 КПК);
3) у ви пад ках, пе ред ба че них ст.6 КПК.
2. Закінчен ня до су до во го слідства. Слідство мо же

закінчу ва ти ся в трьох фор мах:
а) скла дан ням об ви ну валь но го вис нов ку і на прав лен ням

спра ви до су ду;
б) за крит тям спра ви;
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в) на прав лен ням спра ви до су ду для вирішен ня пи тан ня
про за сто су ван ня при му со вих за ходів ме дич но го ха рак те ру
(ст. 212 КПК).

Спра ва за кри вається в та ких ви пад ках:
1) за на яв ності підстав, за зна че них у ст. 6 КПК;
2) при не до ве де ності участі об ви ну ва че но го у вчи ненні

зло чи ну (ст. 213 КПК).
За крит тя спра ви у зв’яз ку із закінчен ням строків дав ності

та в зв’яз ку з по ми лу ван ням не до пу с кається, як що осо ба не
виз нає се бе вин ною або за пе ре чує про ти за крит тя спра ви. 

За крит тя спра ви за мо ти ва ми не до ве де ності участі об ви -
ну ва че но го у вчи ненні зло чи ну до пу с кається тоді, ко ли вста -
нов ле но подію зло чи ну, певній особі пред’яв ле но об ви ну ва -
чен ня, але зібрані ма теріали не да ють підстав для вис нов ку
про до ве деність цьо го об ви ну ва чен ня. Всі мож ли вості для по -
даль шо го зби ран ня до казів ви чер пані. 

Спра ва за кри вається за мо ти во ва ною по ста но вою слідчо -
го, в якій за зна чається: 1) відо мості про осо бу об ви ну ва че но го;
2) суть спра ви; 3) рішен ня про за сто су ван ня за побіжно го за хо -
ду; 4) підста ви для за крит тя спра ви; 5) ска су ван ня за ходів що -
до за без пе чен ня цивільно го по зо ву; 6) рішен ня що до ре чо вих
до казів.

Як що є дані про вчи нен ня служ бо во го про ступ ку, амо -
раль но го вчин ку, то в цій по ста нові вка зується про мож -
ливість при тяг нен ня до дис циплінар ної відповідаль ності або
про за сто су ван ня за ходів гро мадсь ко го впли ву.

Копія по ста но ви на прав ляється про ку ро ру і об ви ну ва че -
но му. По терпіло му і по зи ва чеві повідо мляється про за крит тя
спра ви.

У разі за крит тя спра ви че рез смерть об ви ну ва че но го
близькі ро дичі з ме тою ре абілітації осо би мо жуть про си ти про
на прав лен ня спра ви до су ду і її роз гля ду. 

По ста но ва про за крит тя спра ви мо же бу ти ос кар же на про -
ку ро ром у се ми ден ний термін до су ду. Слідство в за критій
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справі мо же бу ти віднов ле но про ку ро ром в ме жах вста нов ле -
них строків дав ності. 

3. Закінчен ня слідства з на прав лен ням спра ви до су ду.
Ко ли слідчий закінчує слідство, він повідо мляє про це по -
терпіло го, по зи ва ча, відповіда ча або їх пред став ників, роз’яс -
нює їх пра во на оз най ом лен ня з ма теріала ми спра ви. Про оз -
най ом лен ня з ма теріала ми спра ви скла дається про то кол. При
оз най ом ленні во ни ма ють пра во за яв ля ти кло по тан ня. Про
відмо ву у та ких кло по тан нях скла дається мо ти во ва на по ста -
но ва. При оз най ом ленні із ма теріала ми спра ви мож на ро би ти
ви пи с ки. Як що об ви ну ва че них декілька, то спра ва для оз най -
ом лен ня на дається кож но му з них. При не обхідності для оз -
най ом лен ня із спра вою за про шується пе ре кла дач.

Як що за хис ник не мо же ра зом з об ви ну ва че ним знай о ми ти -
ся зі спра вою, то оз най ом лен ня мож на відкла с ти на строк до
трьох днів. Час для оз най ом лен ня зі спра вою не об ме же ний. Але
як що об ви ну ва че ний на вмис но за тя гує цей час, то слідчий скла -
дає графік оз най ом лен ня зі спра вою, який оформ люється по -
ста но вою. Та ка по ста но ва має бу ти за твер д же на про ку ро ром.

Пра ва за хис ни ка при оз най ом ленні зі спра вою: 1) ма ти по -
ба чен ня з об ви ну ва че ним; 2) знай о ми ти ся з усіма ма теріала ми
спра ви і ро би ти ви пи с ки з них; 3) об го во рю ва ти з об ви ну ва че -
ним пи тан ня про за яв лен ня кло по тань; 4) за яви ти кло по тан ня
про про ва д жен ня слідчих дій; 5) ви ма га ти ви тре бу ван ня но -
вих до казів; 6) ви ма га ти роз’яс нен ня змісту по ста но ви про
при тяг нен ня як об ви ну ва че но го; 7) за яв ля ти відвід слідчо му
чи ек с пер ту; 8) по да ва ти скар ги на дії слідчо го; 9) бу ти при -
сутнім при про ва д женні до дат ко вих слідчих дій.

Усні кло по тан ня за но сять ся до про то ко лу оз най ом лен ня
зі спра вою, пись мові — підши ва ють ся до спра ви. Слідчий
скла дає про то кол про оз най ом лен ня зі спра вою. Цей про то кол
підпи сує об ви ну ва че ний, слідчий, за хис ник, пе ре кла дач (як -
що брав участь у справі).

При про ве денні до дат ко вих слідчих дій слідчий зо бов’яза -
ний оз най о ми ти з їх ре зуль та та ми об ви ну ва че но го.
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3.1.6. Об ви ну валь ний вис но вок

1. Суть і зна чен ня об ви ну валь но го вис нов ку. 2. Опи со ва
ча с ти на об ви ну валь но го вис нов ку. 3. Ре зо лю тив на ча с -
ти на об ви ну валь но го вис нов ку. 4. До дат ки до об ви ну -
валь но го вис нов ку. 5. За твер д жен ня об ви ну валь но го
вис нов ку про ку ро ром.

1. Суть і зна чен ня об ви ну валь но го вис нов ку. Об ви ну -
валь ний вис но вок — це про це су аль ний акт, в яко му підво дять -
ся підсум ки до су до во го слідства на ос нові оцінки зібра них по
справі до казів. 

В об ви ну валь но му вис нов ку слідчий ви кла дає ре зуль та ти
про ве де но го слідства, фор му лює об ви ну ва чен ня, яке підтвер -
д жує ма теріала ми слідства. Об ви ну валь ний вис но вок — це го -
ло вний до ку мент слідства. За своєю при ро дою — це акт об ви -
ну валь ної вла ди. Цей вис но вок ви хо дить від об ви ну ва ча і ви -
ра жає те зу, яку об ви ну вач до ка зує, на виз нанні пра виль ності
якої він на по ля гає. 

Скла дається об ви ну валь ний вис но вок слідчим, але свою
юри дич ну си лу він от ри мує після за твер д жен ня про ку ро ром.
Зна чен ня об ви ну валь но го вис нов ку по ля гає в на ступ но му,
він: 

1) виз на чає об сяг і рам ки май бут нь о го су до во го роз гля ду
як що до осіб, так і що до пред’яв ле но го об ви ну ва чен ня;

2) є умо вою, не обхідною для то го, аби об ви ну ва че ний міг
по бу ду ва ти свій за хист на суді;

3) має зна чен ня си с те ма ти зо ва но го зве ден ня ма теріалів
слідства.

Об ви ну валь ний вис но вок має бу ти вру че ний об ви ну ва че -
но му за три дні до су до во го роз гля ду. Об ви ну валь ний вис но -
вок ого ло шується в суді із са мо го по чат ку. За зго дою сторін
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про ку рор мо же за чи та ти ли ше ре зо лю тив ну ча с ти ну об ви ну -
валь но го вис нов ку. 

Об ви ну валь ний вис но вок скла дається з двох ча с тин: опи -
со вої і ре зо лю тив ної.

2. Опи со ва ча с ти на об ви ну валь но го вис нов ку скла -
дається з ше с ти еле ментів:

1) вказівки на при во ди і підста ви до по ру шен ня криміна -
ль ної спра ви;

2) ви кла ду фак тич них об ста вин спра ви (місце, час, спо со -
би, мо ти ви і наслідки зло чи ну, відо мості про по терпіло го); 

3) при ве ден ня до казів по справі. Кож не твер д жен ня
слідчо го по вин но бу ти підтвер д же не по си лан ням на до ка зи.
Підтвер д жен ня ро бить ся шля хом по си лан ня на ма теріали
спра ви зі вказівкою на кон крет ну сторінку і що са ме потрібно
знай ти на цій сторінці;

4) да них про осо бу об ви ну ва че но го (дані про су димість,
про по ведінку на ро боті та вдо ма, інші відо мості, які мо жуть
впли ну ти на міру по ка ран ня);

5) при ве ден ня по яс нень об ви ну ва че но го. Вка зується,
виз нав се бе вин ним чи ні, чим по яс нює свої дії, які за пе ре чен -
ня ви су ває, які до ка зи по дав;

6) вказівки на об ста ви ни, що спри я ли вчи нен ню зло чи ну.
3. Ре зо лю тив на ча с ти на об ви ну валь но го вис нов ку скла -

дається з трьох еле ментів: а) ан кет них да них об ви ну ва че но го;
б) фор му лю ван ня об ви ну ва чен ня; в) юри дич ної кваліфікації
зло чи ну.

Та ким чи ном, у ре зо лю тивній ча с тині містять ся юри дичні
вис нов ки, юри дичні обґрун ту ван ня ви мог про ку ро ра. Фак -
тичні об ста ви ни на во дять ся у стислій формі. 

Скла да ю чи ре зо лю тив ну ча с ти ну, потрібно пам’ята ти:
1) во на по вин на повністю вип ли ва ти з опи со вої ча с ти ни;
2) не по вто рю ва ти всіх об ста вин спра ви, а да ва ти їх юри -

дич не фор му лю ван ня;
3) має місти ти індивіду алізо ва не об ви ну ва чен ня сто сов -

но кож но го об ви ну ва че но го.
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4. До дат ки до об ви ну валь но го вис нов ку:
1) спи сок осіб, що підля га ють вик ли ку в су до ве засідан ня,

з за зна чен ням їх ад ре си і ар кушів спра ви, де ви кла дені їх по ка -
зан ня або вис нов ки;

2) довідка про рух спра ви та про за сто су ван ня за побіжно -
го за хо ду з за зна чен ням ча су і місця три ман ня під вар тою кож -
но го з об ви ну ва че них, як що во ни за аре ш то вані;

3) довідки про ре чові до ка зи, про цивільний по зов, про
за хо ди, вжиті до за без пе чен ня цивільно го по зо ву і мож ли вості
конфіскації май на;

4) довідка про су дові ви т ра ти в справі за час до су до во го
слідства з по си лан ням на відповідні ар куші спра ви.

Склав ши об ви ну валь ний вис но вок, слідчий на прав ляє
спра ву про ку ро ру.

5. За твер д жен ня об ви ну валь но го вис нов ку про ку ро -
ром. Для то го, щоб об ви ну валь ний вис но вок от ри мав юри дич -
ну си лу, він має бу ти за твер д же ний про ку ро ром.

Про ку рор, от ри мав ши ма теріали від слідчо го, зо бов’яза -
ний пе ревіри ти цю спра ву:

w чи ма ла місце подія зло чи ну;
w чи має діян ня, яке ста вить ся у ви ну об ви ну ва че но му,

склад зло чи ну;
w чи бу ли до дер жані під час про ва д жен ня дізнан ня і до су -

до во го слідства ви мо ги КПК про за без пе чен ня пра ва
підо зрю ва но го і об ви ну ва че но го на за хист;

w чи не має в справі об ста вин, що тяг нуть за со бою за крит -
тя спра ви;

w чи пред’яв ле но об ви ну ва чен ня з усіх ус та нов ле них зло -
чин них дій об ви ну ва че но го;

w чи при тяг нуті як об ви ну ва чені всі осо би, що ви к риті у
вчи ненні зло чи ну;

w чи пра виль но кваліфіко ва но дії об ви ну ва че но го за стат -
тя ми криміна ль но го за ко ну;

w чи до дер жа но ви мог за ко ну при скла данні об ви ну валь -
но го вис нов ку;
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w чи пра виль но об ра но за побіжний захід;
w чи вжи то за ходів до за без пе чен ня відшко ду ван ня

збитків, за подіяних зло чи ном, і мож ли вої конфіскації
май на;

w чи ви яв ле но при чи ни та умо ви, які спри я ли вчи нен ню
зло чи ну, і чи вжи то за ходів до їх усу нен ня;

w та інші ви мо ги КПК.
Про ку ро ру дається п’ять днів на пе ревірку об ви ну валь но -

го вис нов ку. Після цьо го він мо же прий ня ти такі рішен ня:
а) за твер ди ти вис но вок або скла с ти свій вис но вок;
б) по вер ну ти спра ву слідчо му на досліду ван ня;
в) за кри ва ти спра ву.
Про ку рор має пра во: вно си ти зміни до об ви ну валь но го

вис нов ку, мо же зміни ти за побіжний захід. За твер див ши об ви -
ну валь ний вис но вок, про ку рор на прав ляє спра ву в суд,
повідо мляє чи бу де підтри му ва ти об ви ну ва чен ня в суді,
повідо мляє об ви ну ва че но му, що спра ву на прав ле но суд.

3.2. ФЕ ДЕ РА ТИВ НА РЕ С ПУБЛІКА
НІМЕЧ ЧИ НА

3.2.1. По пе реднє розсліду ван ня

1. По ру шен ня публічно го об ви ну ва чен ня. 2. Дізнан ня.
3. Про ста підо зра.  4. До стат ня підо зра. 5. Серй оз на
підо зра.

1. По ру шен ня публічно го об ви ну ва чен ня. Пра во по ру -
шен ня публічно го об ви ну ва чен ня на ле жить про ку ра турі (§
152 КПК ФРН). Як що пред ме том про це су є про сту пок, то
про ку ра ту ра має пра во за зго дою су ду виріши ти пи тан ня про
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віддан ня до су ду об ви ну ва че но го без криміна ль но го пе -
ресліду ван ня (як що ви на пра во по руш ни ка не знач на).

У спра вах про ма ло значні діян ня про ку ра ту ра мо же
відмо ви ти ся від публічно го об ви ну ва чен ня і од но час но по кла -
с ти на пра во по руш ни ка такі зо бов’язан ня:

w ви ко на ти пев ну ро бо ту з ме тою усу ну ти шко ду, за вда ну
діян ням;

w вне сти пев ну гро шо ву су му на ко ристь ус та но ви чи в
дер жав ну каз ну;

w ви ко на ти гро мадсь ко ко рис ну ро бо ту.
При цьо му вста нов люється пев ний строк (до од но го ро -

ку). Як що об ви ну ва че ний ви ко нує ці обов’яз ки, то він
звільняється від відповідаль ності.

2. До су до ве розсліду ван ня у формі дізнан ня (vorbereit-
ende Untersuchung) про во дить ся про ку ра ту рою і поліцією.
Про ва д жен ня дізнан ня в поліції по кла де но на виз на че ну ка те -
горію уря довців, які згідно з За ко ном про су до устрій ФРН на -
зи ва ють ся до поміжни ми уря дов ця ми. Во ни ста ють та ки ми за
на лежністю до пев но го роз ря ду уря довців, на при клад інспек -
тор поліції (Polizeiinspektor). Цей роз ряд виз на чається уря -
дом землі за по го д жен ням з уп равлінням юс тиції землі.

Про ва д жен ня дізнан ня в по вно му об сязі відно сить ся до
ком пе тенції про ку ра ту ри. Поліція ви ко нує ли ше ок ремі до ру -
чен ня про ку ра ту ри, а та кож за влас ною ініціати вою розслідує
кримінальні зло чи ни з ме тою по пе ре д жен ня за плу та них
справ. У цьо му ви пад ку во на зо бов’яза на не гай но пе ре да ти всі
ма теріали спра ви про ку ро ру (§ 163 КПК ФРН).

Ос нов ним за вдан ням про ку рорсь ко го дізнан ня є вста нов -
лен ня підо зри у скоєнні криміна ль но ка ра но го діян ня.

В дізнан ня не вхо дить до ве ден ня ви ни об ви ну ва че но го, а
тільки вста нов лен ня підо зри, так як до ве ден ня її ус клад ню ва -
ло б роз шук інших підо зрю ва них і на да ва ло б дізнан ню об ви -
ну валь ний ха рак тер. Оскільки по нят тю підо зри в німець ко му
криміна ль но му про цесі на дається ве ли ке зна чен ня, то в те орії
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роз роб ле на кон цепція підо зри, яка за змістом є те о ре тич ною і
пра во вою ос но вою стадії по пе ред нь о го розсліду ван ня.

З ме то до логічної точ ки зо ру підо зра в криміна ль но му про -
цесі ФРН відповідає філо софській ка те горії вірогідності і ви -
ра жає так зва ну пер со налістську інтер пре тацію вірогідності
(точніше, той чи інший ступінь віри суб’єкта в існу ванні яко -
гось яви ща, як що віра скла дає еле мент раціональ но го). По нят -
тя підо зри виз на чається Г. Кю не як ре т ро спек тив но — про гно -
с тич ний вис но вок, ос но ва ний на фак тах і та кий, що має якість
пе ревірки. За сту пе нем вірогідності і функціональ ним при зна -
чен ням розрізня ють три ви ди підо зри: про ста, до стат ня,
серй оз на.

3. Про ста підо зра, яка не обхідна для по чат ку дізнан ня, —
це мінімаль на вірогідність здійснен ня криміна ль но ка ра но го
діян ня. На да но му етапі розсліду ван ня сумнів в то му, що зло -
чин, який мав місце, мо же бу ти. Од нак про сто го при пу щен ня
про здійснен ня зло чи ну не до стат ньо. Дізнан ня по чи нається
як за фак том, так і віднос но кон крет ної осо би.

4. До стат ня підо зра, як роз’яс нює Вер хов ний Суд ФРН,
оз на чає “На явність фактів, які з аналізу прак тич но го досвіду
вка зу ють на мож ливість за су д жен ня об ви ну ва че но го су дом на
ос нові без за пе реч но го до ка зу ван ня. При цьо му про ку ра ту ра
не по вин на з’ясо ву ва ти пи тан ня про здійснен ня зло чи ну та
про ви ну в по вно му об сязі в усіх де та лях, а досліджу ва ти
тільки до стат ню підо зру в здійсненні зло чи ну та вині, яка вка -
зує на вірогідність за су д жен ня об ви ну ва че но го. Для цьо го по -
винні бу ти до ка зані ли ше де які об ви ну вальні мо мен ти, а ви яс -
нен ня про тиріч між по ка зан ня ми об ви ну ва че но го і от ри ма ни -
ми ре зуль та та ми дізнан ня на дається су ду”.

5. По нят тя серй оз ної підо зри пов’яза не з вирішен ням пи -
тан ня про за сто су ван ня та ко го за хо ду про це су аль но го при му -
су, як три ман ня під вар тою. Оскільки цей захід є найбільш ра -
ди каль ним вторг нен ням у сфе ру осо би с тої сво бо ди гро ма дян,
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охо ро ню ва ну Кон сти туцією, то виз на че на га рантія за кон но го і
обґрун то ва но го її за сто су ван ня про гля дається в то му, що підо -
зра по вин на бу ти серй оз ною. Згідно з § 112 КПК ФРН взят тя
під вар ту мо же бу ти за сто со ва не, як що об ви ну ва че ний серй оз -
но підо зрюється у здійсненні зло чи ну і є ос но ви аре ш ту. Серй -
оз на підо зра мається на увазі тоді, ко ли на мо мент розсліду -
ван ня підо зра є ви со кою та вка зує на те, що об ви ну ва че ний
здійснив зло чин і є вірогідність за су д жен ня йо го су дом.
Ступінь вірогідності підо зри має бу ти до стат нь ою.

Як тільки про ку ра турі ста ло відо мо із за яв гро ма дян або
інших дже рел (повідо млень поліції, су до вих ор ганів) про
скоєне криміна ль но ка ра не діян ня, во на зо бов’яза на для
вирішен ня пи тан ня про по ру шен ня публічно го об ви ну ва чен -
ня розсліду ва ти об ста ви ни спра ви. За яви та повідо млен ня мо -
жуть бу ти за ли шені без наслідків з пра во вих або фак тич них
ос нов, і про ку ра ту ра не зо бов’яза на повідо мля ти при ват ним
осо бам при чи ни, з яких відмов ле но в про ве денні дізнан ня.

При про ва д женні дізнан ня про ку рор має пра во ви ма га ти
від відповідних ор ганів різні відо мості (про освіту, май но вий
стан, по дат ки, місце ро бо ти, стан здо ров’я об ви ну ва че но го та
ін.); до пи та ти свідків, об ви ну ва че них; за сто со ву ва ти за побіжні
за хо ди. Згідно з За ко ном “Про об ме жен ня по што вої, те ле граф -
ної і те ле фон ної таємниці” від 13 серп ня 1968 р. про ку рор та -
кож має пра во доз во ля ти відом ст ву з охо ро ни кон сти туції, уп -
равлінню без пе ки Бун де с ве ру, фе де раль ної служ би розвідки
роз кри ва ти та пе ре гля да ти ко ре с пон денцію, а та кож про слу хо -
ву ва ти і за пи су ва ти на магніто фон те ле фонні роз мо ви. 

Про слу хо ву ван ня те ле фон них роз мов об ви ну ва че но го
при зна чається на ос нові § 100а КПК ФРН за на яв ності підо зри
в здійсненні зло чи ну, обґрун то ва но го фак тич ни ми да ни ми, і
тільки в спра вах про тяжкі зло чи ни, вка зані в за коні. Про слу -
хо ву ван ня і за пис те ле фон них роз мов згідно з § 100b КПК
ФРН мо жуть бу ти про ве дені тільки з доз во лу судді, а при
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невідклад ності дій — з доз во лу про ку ро ра з на ступ ним
суддівським підтвер д жен ням. У пись мо во му суддівсько му на -
казі вка зується осо ба, віднос но якої за сто со вується цей захід,
вид, об сяг та строк про слу хо ву ван ня. В КПК ФРН вста нов ле -
ний строк до трьох місяців (§ 100 КПК ФРН), але він мо же бу -
ти про дов же ний. Цей на каз відси лається в ор га ни фе де раль ної
по шти, які по винні за без пе чи ти суд дю, про ку ро ра або до -
поміжних поліцейсь ких служ бовців про слу хо ву ван ням те ле -
фон них роз мов і оз най ом лен ням з за пи сом. Кабіни для про слу -
хо ву ван ня те ле фон них роз мов розміщу ють ся в приміщенні
поліції. Служ бовці по шти ли ше за без пе чу ють підклю чен ня до
те ле фон ної ме режі на час і в об сязі, вка за но му суд дею. Як що
підста ви, пе ред ба чені в § 100а КПК ФРН, відпа ли, то про слу -
хо ву ван ня не гай но при пи няється. Ос нов ний зміст зву ко за пи су
по ви нен бу ти ви кла де ний пись мо во у формі про то ко лу і до да -
ний до ма теріалів криміна ль ної спра ви.

При розсліду ванні спра ви про ку ра ту ра має пра во ви ма га -
ти від усіх ор ганів і осіб різні відо мості. Поліція зо бов’яза на
ви ко ну ва ти усі ви мо ги і до ру чен ня про ку ра ту ри.

За три ман ня гро ма дян з ме тою вста нов лен ня осо би не мо -
же про дов жу ва ти ся більше як 12 го дин. За три ма ний має бу ти
не гай но до став ле ний до дільнич но го судді для дачі санкцій на
взят тя під вар ту. При до питі об ви ну ва че но го суд дею доз во -
ляється при сутність пред став ни ка про ку ра ту ри і за хис ни ка.
При до питі свідків або ек с пер та доз во ляється при сутність
пред став ни ка про ку ра ту ри, об ви ну ва че но го і за хис ни ка.

Криміна ль ноBпро це су аль ним ко дек сом ФРН (§ 169) пе -
ред ба чені по са ди слідчо го судді ви що го зе мель но го су ду і
слідчо го судді Вер хов но го су ду ФРН (які розсліду ють складні
зло чи ни).



3.3. ФРАНЦІЯ

3.3.1. По ру шен ня публічно го по зо ву

1. По ру шен ня публічно го по зо ву. 2. По пе реднє слідство.
3. Ман да ти про яв ку, привід, за три ман ня, арешт.
4. Дізнан ня. 5. Пе ревірка осо би. 6. Віддан ня до су ду.

1. По ру шен ня публічно го по зо ву (криміна ль но го пе -
ресліду ван ня), а та кож керівництво су до вою поліцією, на гляд
за розсліду ван ням і підтри ман ня об ви ну ва чен ня в суді, за без -
пе чен ня ви ко нан ня су до вих рішень по кла де но на про ку ра ту ру.

До си с те ми ор ганів про ку ра ту ри вхо дять: про ку рор Ре с -
публіки (зна хо дить ся при кож но му три бу налі ве ли кої
інстанції й од но час но осо би с то або че рез поліцейсь ко го
коміса ра чи офіце ра поліції об слу го вує три бу нал ниж чої
інстанції); ге не раль ний про ку рор при апе ляційно му суді (йо -
му підпо ряд ко ву ють ся всі про ку ро ри Ре с публіки в ра йоні
ком пе тенції апе ляційно го су ду); ге не раль ний про ку рор при
Ка саційно му суді (він не має адміністра тив них функцій, але
мо же да ва ти керівні вказівки про ку ро рам при су до вих ор га нах
ниж чо го рівня на підставі прак ти ки Ка саційно го су ду).

Ко жен про ку рор має за ступ ників і помічників. Діяль ністю
ор ганів про ку ра ту ри ке рує міністр юс тиції, але сам він про ку -
рорсь ких функцій не ви ко нує. Всі про ку ро ри у Франції при -
зна ча ють ся Пре зи ден том Ре с публіки за по дан ням міністра
юс тиції.

Міністр юс тиції має пра во повідо ми ти ге не раль но му про -
ку ро рові при апе ляційно му суді про всі відомі йо му ви пад ки
по ру шен ня криміна ль но го за ко ну, за про по ну ва ти йо му са мо -
му по ру ши ти або да ти роз по ря д жен ня про по ру шен ня
криміна ль но го пе ресліду ван ня. Такі ж по вно ва жен ня ге не -
раль ний про ку рор при апе ляційно му суді має що до про ку -
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рорів Ре с публіки. Під йо го на гля дом пе ре бу ва ють по са дові
осо би й аген ти су до вої поліції. Він мо же до ру чи ти їм зби ран -
ня всіх відо мо стей, які вва жає ко ри сни ми в інте ре сах най кра -
що го відправ лен ня пра во суд дя.

Про ку рор Ре с публіки прий має скар ги й повідо млен ня про
зло чи ни й вирішує, які за хо ди що до них вжи ти: да ти роз по ря -
д жен ня про про ве ден ня всіх дій, не обхідних для роз шу ку й пе -
ресліду ван ня осіб, вин них у по ру шенні криміна ль но го за ко ну;
повідо ми ти поліцейсь ким коміса рам або офіце рам поліції й
да ти роз по ря д жен ня про по ру шен ня криміна ль но го пе -
ресліду ван ня; за жа да ти по чат ку по пе ред нь о го розсліду ван ня.

По пе реднє розсліду ван ня у фран цузь ко му кримі на ль но му
про цесі має дві фор ми: по пе реднє слідство й дізнан ня.

2. По пе реднє слідство є обов’яз ко вим ли ше в спра вах про
зло чин. В ок ре мих ви пад ках во но мо же про ва ди ти ся й у спра -
вах про делікти й про ступ ки. У Франції кримі нальні діян ня за
сту пе нем їхньої суспільної не без пе ки, ха рак те ром і розміром
санкції поділя ють ся на три ка те горії: а) зло чи ни — діян ня, за
які при зна ча ють найбільш тяжкі по ка ран ня: довічне або дов -
го ст ро ко ве поз бав лен ня волі, виг нан ня (смерт на ка ра бу ла
ска со ва на в 1981 р.); б) делікти — діян ня, які ка ра ють ся поз -
бав лен ням волі на строк по над два місяці і, як пра ви ло, не
більш як на п’ять років і (або) штра фом по над дві тис. франків;
в) про ступ ки — не значні пра во по ру шен ня, які ка ра ють ся поз -
бав лен ням волі на строк до двох місяців і (або) штра фом до
двох тис. франків. У 1986 р. по ру шен ня бу ли розділені на п’ять
класів, за леж но від чо го во ни ка ра ють ся штра фом від 30
франків до 10 тис. франків. Мак си маль ний строк поз бав лен ня
волі за ли шив ся два місяці (за по втор не по ру шен ня п’ято го
кла су). Перші три кла си по ру шень ка ра ють ся ли ше штра фом.

Про ве ден ня по пе ред нь о го слідства є пре ро га ти вою
слідчо го судді, а в спра вах про діян ня не по внолітніх — судді в
спра вах не по внолітніх. Він при зна чається з чис ла суддів ви -
щих три бу налів де к ре том Пре зи ден та Рес публіки за по дан ням
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міністра юс тиції стро ком на три ро ки з пра вом віднов лен ня
цьо го стро ку.

Слідчий суд дя мо же про во ди ти слідство ли ше на під ставі
ви мо ги про ку ро ра Ре с публіки, в то му числі й у ви пад ку яв но -
го про ступ ку чи делікту.

Як що по терпілий (у фран цузь ко му криміна ль но му про -
цесі він на зи вається цивільним по зи ва чем) по дав скар гу
слідчо му судді, ос танній дає роз по ря д жен ня про на прав лен ня
її про ку ро рові Ре с публіки з тим, щоб той за явив не обхідні ви -
мо ги. При цьо му в тих ви пад ках, ко ли йо го скар га при во дить у
рух цивільний по зов, по терпілий під за гро зою не прий нят тя
йо го по зов ної скар ги му сить вне сти до кан це лярії три бу на лу
су му, ви зна ну не обхідною для за без пе чен ня ви т рат, пов’яза -
них з про це сом. Ця су ма вста нов люється по ста но вою слідчо го
судді.

Ви мо га про ку ро ра Ре с публіки про по ру шен ня спра ви мо -
же ма ти місце сто сов но як виз на че ної, так і ще не відо мої
слідству осо би.

Розсліду ю чи спра ву, слідчий суд дя має пра во пред’я ви ти
об ви ну ва чен ня будьBякій особі, але у вчи ненні ли ше то го діян -
ня, яке вка за не у ви мозі про ку ро ра. Як що ж у ході розсліду -
ван ня слідчо му судді ста ло відо мо про ді ян ня, не вка зані у ви -
мозі про ку ро ра, він зо бов’яза ний не гай но повідо ми ти йо го про
скар ги, які надійшли до ньо го, або пе ре да ти йо му про то ко ли, в
яких во ни за фіксо вані.

Слідчий суд дя про во дить усі слідчі дії, які він вва жає за
не обхідні для вста нов лен ня істи ни. Як що ж він не в змозі про -
ве с ти всі слідчі дії, то мо же да ти пись мо ве до ру чен ня по са до -
вим осо бам су до вої поліції або су до вим магістра там про про -
ве ден ня не обхідних слідчих дій (за ви нят ком до питів об ви ну -
ва че но го та оч них ста вок з йо го уча с тю). Цивільно го по зи ва ча
во ни вправі до пи та ти ли ше за йо го кло по тан ням.

Під час пер шої яв ки об ви ну ва че но го слідчий суд дя зо -
бов’яза ний вста но ви ти йо го осо бу, повідо ми ти точ но, яке діян -
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ня ста вить ся йо му за ви ну, і роз’яс ни ти йо го пра во не да ва ти
ніяких по ка зань, про що ро бить ся відмітка в про то колі. Як що
об ви ну ва че ний за хо че да ва ти по ка зан ня, слідчий суд дя по ви -
нен не гай но про ве с ти до пит.

Слідчий суд дя зо бов’яза ний роз’яс ни ти об ви ну ва че но му
йо го пра во об ра ти собі за хис ни ка, а в разі не мож ли вості зро -
би ти вибір, сам при зна чає за хис ни ка, як що об ви ну ва че ний
про сить йо го про це. Для об ви ну ва че них, які не ма ють до -
статніх коштів, за хис ник при зна чається стар ши ною ад во -
катсь кої ко легії, як пра ви ло, з чис ла по чат ку ю чих ад во катів.
За три ма ний об ви ну ва че ний має пра во після пер шої ж яв ки до
слідчо го судді вільно спілку ва ти ся зі своїм за хис ни ком.

Із за галь но го пра ви ла про те, що ко ли об ви ну ва че ний за -
ба жає ма ти за хис ни ка, то до до пи ту мож на при сту пи ти ли ше в
при сут ності ос тан нь о го, існу ють ви нят ки: за так зва них
невідклад них об ста вин (свідок при смерті, існує за гро за втра -
ти до казів) слідчий суд дя, об ми нув ши про це ду ру дій при
“першій явці”, має пра во при сту пи ти за відсут ності за хис ни ка
до до пи ту об ви ну ва че но го й про ве ден ня оч них ста вок.

Цивільний по зи вач та кож має пра во ко ри с ту ва ти ся до по -
мо гою сво го пред став ни ка з мо мен ту пер шо го до пи ту.

Ма теріали спра ви ма ють бу ти пе ре дані за хис ни кові об ви -
ну ва че но го й пред став ни кові цивільно го по зи ва ча не пізніше
ніж за 24 го ди ни до кож но го до пи ту відповідно об ви ну ва че но -
го чи цивільно го по зи ва ча.

Слідчий суд дя мо же за леж но від об ста вин ви да ти ман дат
про яв ку, на привід, на за три ман ня або арешт об ви ну ва че но го.

3. Ман да ти про яв ку, привід, за три ман ня, арешт. Ман дат
про яв ку має на меті по кла с ти на об ви ну ва че но го обов’язок
з’яви ти ся до судді в ука за ний день і час.

Ман дат на привід яв ляє со бою роз по ря д жен ня, ви да не
слідчим суд дею публічним зброй ним си лам (армії, жан дар -
мерії, поліції та ор га нам дер жав ної без пе ки) про не гай не су -
про во д жен ня до ньо го об ви ну ва че но го.
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Ман дат на за три ман ня — це роз по ря д жен ня, ви да не
слідчим суд дею ко мен дан ту арешт но го бу дин ку прий ня ти й
ут ри му ва ти об ви ну ва че но го.

Ман дат на арешт яв ляє со бою звер не не до публічних
зброй них сил роз по ря д жен ня про роз шук об ви ну ва че но го й
су про во д жен ня йо го в ука за ний у ман даті арешт ний бу ди нок,
де йо го прий муть і бу дуть ут ри му ва ти.

Ман да ти підля га ють ви ко нан ню на те ри торії всієї Ре с -
публіки.

Слідчий суд дя не гай но до пи тує об ви ну ва че но го, ви кли ка -
но го ман да том про яв ку. Об ви ну ва че но го, за три ма но го на
підставі ман да ту про привід, та кож до пи ту ють не гай но, а як що
це не мож ли во — су про во д жу ють до арешт но го бу дин ку, де він
не мо же бу ти за три ма ним більш як на 24 го ди ни.

Об ви ну ва че но го, за три ма но го на підставі ман да ту про
арешт, не гай но су про во д жу ють до арешт но го бу дин ку. Він має
бу ти до пи та ним про тя гом 48 го дин після за три ман ня. Як що
до пит не про ве де ний в ука за ний термін, ко мен дант арешт но го
бу дин ку зо бов’яза ний на пра ви ти об ви ну ва че но го до про ку ро -
ра Ре с публіки, який за яв ляє ви мо гу слідчо му судді або за йо -
го відсут ності — го лові три бу на лу про не гай не про ва д жен ня
до пи ту. Як що до пит не про ва дить ся, об ви ну ва че ний підля гає
звільнен ню.

Взят тя під вар ту — ви нят ко вий за побіжний захід. Він не
мо же пе ре ви щу ва ти чо ти рь ох місяців. Але як що не обхідно на -
далі три ма ти об ви ну ва че но го під вар тою, слід чий суд дя має
пра во по до вжи ти цей строк ще до чо ти рьох місяців спеціаль -
ною мо ти во ва ною по ста но вою, зас но ва ною на ма теріалах
спра ви, а та кож за мо ти во ва ною ви мо гою про ку ро ра Ре с -
публіки.

Об ви ну ва че ний, який був по пе ред ньо звільне ний або
який у ході розсліду ван ня не був аре ш то ва ний (був під за ста -
вою), по ви нен з’яви ти ся під вар ту не пізніше ніж на пе ре додні
су до во го роз гля ду. Після закінчен ня слідст ва ма теріали на -
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прав ля ють ся про ку ро ру Ре с публіки, який зо бов’яза ний
повідо ми ти слідчо му судді свої ви мо ги не пізніше три ден но го
стро ку.

У по ста нові, ви не сеній слідчим суд дею після закін чен ня
по пе ред нь о го слідства, вка зу ють ся прізви ще та ім’я, місце, да -
та на ро д жен ня, місце про жи ван ня, про фе сія об ви ну ва че но го,
юри дич на кваліфікація діян ня, мо ти ви, на підставі яких об ви -
ну ва чен ня виз нається об грун то ва ним чи не об грун то ва ним.

Про всі по ста но ви слідчо го судді пред став ників об ви ну ва -
че но го й цивільно го по зи ва ча на ле жить сповіща ти ре ко мен до -
ва ним ли с том про тя гом 24 го дин. З ма теріала ми по пе ред нь о го
слідства вка зані осо би не знай ом лять ся. На най важ ливіші по -
ста но ви слідчо го судді заінте ре со вані осо би мо жуть при не с ти
апе ляцію до об ви ну валь ної ка ме ри.

4. У більшості ви падків по пе реднє розсліду ван ня про ва -
дить ся у формі поліцейсь ко го дізнан ня. До скла ду су до вої
поліції вхо дять по са дові осо би, чи нов ни ки й аген ти. По са до -
ви ми осо ба ми су до вої поліції є: ме ри та їхні по мічни ки; офіце -
ри, чи ни жан дар мерії й ок ремі жан дар ми; поліцейські коміса -
ри, офіце ри та де які чи ни дер жав ної без пе ки; коміса ри поліції,
їхні помічни ки й офіце ри полі цейсь кої пре фек ту ри.

Стадія дізнан ня по чи нається з мо мен ту от ри ман ня або ви -
яв лен ня інфор мації про вчи не ний зло чин і закінчується прий -
нят тям про ку ро ром рішен ня про по ру шен ня криміна ль но го
пе ресліду ван ня (публічно го по зо ву). Існує чо ти ри фор ми
дізнан ня: дізнан ня оче вид них зло чинів (про ступків); по чат ко -
ве (первісне) дізнан ня; “дізнан ня сумнівної смерті” і пе ревірка
осо би. Дізнан ня оче вид них зло чинів (про ступків) поділяється
на три гру пи:

w умо ви про ступ ку оче видні — зло чин здійснюється в
мо мент ви яв лен ня або щой но за вер ше ний;

w умо ви оче вид ності пре зу му ють ся — ско ро після
здійснен ня зло чи ну підо зрю ва ний пе реслідується
“кри ка ми лю дей”, ко ли при ньо му ви яв лені пред ме ти
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або на ньо му є сліди, що да ють підста ви вва жа ти йо го
при чет ним до щой но здійсне но го зло чи ну;

w умо ви про ступ ку прирівню ють ся до оче вид но го — ко ли
зло чин не діян ня здійсне но в жи ло му приміщенні і йо го
гос по дар (влас ник) за про шує про ку ро ра чи офіце ра су -
до вої поліції засвідчи ти цю об ста ви ну.

Це фор ма дізнан ня відрізняється тим, що при її про ва д -
женні поліція має ши рокі по вно ва жен ня, вра хо ву ю чи, що
факт вчи нен ня зло чи ну оче вид ний. Це сто сується, зо к ре ма,
пра ва на за сто су ван ня за ходів про це су аль но го при му су. Строк
дізнан ня оче вид них зло чинів — не більше вось ми днів.

По чат ко ве (первісне) дізнан ня про во дить ся при відсут -
ності оз нак (умов) оче вид ності. Про ку рор, от ри мав ши повідо -
млен ня про здійснен ня зло чи ну, як що в ньо му не має оз нак
оче вид ності і в той же час не до стат ньо інфор мації, щоб відра -
зу по ру ши ти публічний по зов, мо же на пра ви ти су довій поліції
вказівку про про ва д жен ня дізнан ня. Офіце ри та аген ти су до -
вої поліції ма ють по ча ти по чат ко ве дізнан ня (ex officio). Але
всі їх про це су альні дії в та ко му ви пад ку ви ко ну ють ся під кон -
тро лем про ку ро ра. Особ ливістю цієї фор ми дізнан ня є те, що
пра ва су до вої поліції що до за ходів про це су аль но го при му су
об ме жені. Ос танніми ро ка ми у зв’яз ку зі спра ва ми про те ро -
ризм поліція от ри ма ла пра во на при му со вий привід свідків,
об шу ки, виїмки (з санкції судді). Доз во ле но за зго дою про ку -
ро ра об шу ку ва ти ав то мобілі та про во ди ти об шу ки осо би.

За кон від 15 черв ня 2000 р. виз на чає такі стро ки дізнан ня:
w як що дізнан ня роз по ча то за ініціати вою про ку ро ра, то

він і вста нов лює строк в кож но му кон крет но му ви пад -
ку (з пра вом про дов жен ня);

w як що поліція діє за влас ною ініціати вою, то про ре зуль -
та ти дізнан ня про ку рор має бу ти повідо мле ний не
пізніше, ніж че рез шість місяців після йо го по чат ку.

Крім то го, як тільки поліція вста но ви ла осо бу, яка підо -
зрюється у скоєнні зло чи ну, во на зо бов’яза на до ве с ти це до
відо ма про ку ро ра.
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Як що в ході дізнан ня за сто со ву ва лось за три ман ня, то йо го
строк не по ви нен пе ре ви щу ва ти ше с ти місяців. По закінчен ню
цьо го стро ку про ку рор зо бов’яза ний прий ня ти рішен ня про
по ру шен ня криміна ль но го пе ресліду ван ня або про відмо ву в
йо го по ру шенні.

“Дізнан ня сумнівної смерті”. У ви пад ку ви яв лен ня тру па,
не за леж но від то го, чи йде мо ва про на силь ниць ку смерть чи
ні, але при чи ни якої невідомі чи підозрілі (ст. 74 КПК
Франції), офіцер су до вої поліції має повідо ми ти про це про ку -
ро ру, який або осо би с то при бу ває на місце ви яв лен ня тру па
для з’ясу ван ня об ста вин смерті, або до ру чає це офіце ру су до -
вої поліції. В ре зуль таті про ве ден ня дізнан ня кон ста тується
при род на смерть осо би, або, при зво рот но му вис нов ку, на сту -
пає по даль ша криміна ль ноBпро це су аль на діяльність по
розсліду ван ню при чин смерті.

5. Пе ревірка осо би. КПК Франції розрізняє пе ревірку
осо би у тісно му зна ченні (controle d’identite), ко ли відсутні за -
хо ди про це су аль но го при му су і вста нов лен ня осо би (verifica-
tion d’identite), ко ли такі за хо ди за сто со ву ють ся.

Пе ревірка осо би в тісно му зна ченні (ст. 78B2 КПК) дає
поліції пра во за про по ну ва ти будьBякій особі по да ти про се бе
відо мості, як що є до ка зи, які доз во ля ють вва жа ти, що да на
осо ба скоїла або на ма гається скоїти криміна ль не пра во по ру -
шен ня, що во на го ту ва лась йо го здійсни ти, що во на у змозі по -
да ти відо мості з при во ду здійсне но го зло чи ну або, вкінець, що
во на роз шу кується вла дою.

Ус та нов лен ня осо би (ст. 78B3 КПК Франції) про во дить ся,
як що гро ма дя нин відмов ляється або не здат ний по да ти про се -
бе відо мості. Поліція має пра во йо го за три ма ти стро ком на чо -
ти ри го ди ни, про що він мо же відра зу ж повідо ми ти про ку ро -
ра, а та кож чле нам сім’ї та іншим осо бам. За час за три ман ня
поліція вжи ває за хо ди до то го, щоб ус та но ви ти осо бу за три ма -
но го і зібра ти про неї відо мості. Як крайній засіб за сто со -
вується фо то гра фу ван ня і дак ти ло ско пу ван ня. По закінчен ню
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чо ти рь ох го дин скла дається про то кол, який на прав ляється
про ку ро ру для прий нят тя рішен ня.

Після закінчен ня пе ревірки осо би мо же по ча ти ся дізнан -
ня чи по пе реднє слідство. В іншо му ви пад ку за три ма ний має
бу ти звільне ний, при чо му всі ма теріали пе ревірки осо би
підля га ють тоді зни щен ню під кон тро лем про ку ро ра не
пізніше, ніж че рез шість місяців.

По са дові осо би про ва дять усі не обхідні дії з дізнан ня і ма -
ють пра во аре ш ту ва ти об ви ну ва че но го. Про всі відо мі їм зло -
чи ни во ни зо бов’язані не гай но інфор му ва ти про ку ро ра Ре с -
публіки, а після закінчен ня дізнан ня на пра ви ти йо му ма -
теріали спра ви.

6. Віддан ня до су ду. Ор га ном, який здійснює віддан ня до
су ду осіб, об ви ну ва че них у вчи ненні зло чинів, є об ви ну валь на
ка ме ра. Во на скла дається з го ло ви і двох чле нів апе ляційно го
су ду. Об ви ну валь на ка ме ра зби рається не рідше од но го ра зу
на тиж день, а з ініціати ви го ло ви чи на ви мо гу ге не раль но го
про ку ро ра — що ра зу, ко ли в цьо му ви ни кає по тре ба.

Ге не раль ний про ку рор на прав ляє спра ву зі своїм вис нов -
ком до об ви ну валь ної ка ме ри й сповіщає ре ко мен до ва ним ли -
с том кож ну із сторін про да ту роз гля ду спра ви на засіданні об -
ви ну валь ної ка ме ри. Сто ро ни та їхні пред став ни ки до засідан -
ня об ви ну валь ної ка ме ри ма ють пра во ви кла с ти в пись мо во му
ви гляді свої мірку ван ня, які во ни на прав ля ють про ку ро рові та
іншим сто ро нам.

Роз гляд спра ви відбу вається в за кри то му засіданні в та ко му
по ряд ку. Спо чат ку з до повіддю ви с ту пає член об ви ну валь ної
ка ме ри, потім ге не раль ний про ку рор і пред став ни ки сторін за
своїм ба жан ням ви кла да ють ко рот ко свої мірку ван ня. Після
закінчен ня де батів сторін об ви ну валь на ка ме ра вирішує пи тан -
ня про те, чи зібра но про ти об ви ну ва че но го до стат ньо до казів.

Як що об ви ну валь на ка ме ра при хо дить до вис нов ку, що
діян ня об ви ну ва че но го не містить скла ду зло чи ну, ні делікту,
ні про ступ ку, або ко ли осо ба, яка вчи ни ла діян ня, за ли ши ла ся
невідо мою, або як що не має до статніх до казів про ти об ви ну ва -
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че но го, во на ого ло шує про при пи нен ня криміна ль но го пе -
ресліду ван ня. Ко ли об ви ну валь на ка ме ра при хо дить до вис -
нов ку, що діян ня об ви ну ва че но го є деліктом або про ступ ком,
во на роз по ря д жається про на прав лен ня спра ви відповідно до
ви прав но го або полі цейсь ко го три бу на лу. Як що діян ня об ви -
ну ва че но го міс тить склад зло чи ну, об ви ну валь на ка ме ра ви но -
сить по ста но ву про віддан ня об ви ну ва че но го до су ду при сяж -
них. Об ви ну валь на ка ме ра мо же за кло по тан ням ге не раль но го
про ку ро ра, однієї із сторін або з влас ної ініціати ви да ти роз по -
ря д жен ня про про ве ден ня до дат ко вих слідчих дій, які во на
вва жає ко ри сни ми. До дат ко ве розсліду ван ня про ва дить ся од -
ним із членів об ви ну валь ної ка ме ри або слідчим суд дею, упов -
но ва же ним нею для цієї ме ти.

Спеціаль ної про це ду ри віддан ня до су ду в спра вах про
делікти й про ступ ки не має. Спра ва про та ке діян ня на прав -
ляється слідчим суд дею, ко ли він йо го розсліду вав, або про ку -
ро ром на роз гляд відповідно ви прав но го або поліцейсь ко го
три бу на лу.

3.4. АНГЛІЯ

3.4.1. Досудове провадження у кримінальних
справах

1. Осо би і ор га ни, що ма ють пра во на по ру шен ня
криміна ль но го пе ресліду ван ня. 2. Поліцейсь ке розсліду -
ван ня. 3. Інші ор га ни розсліду ван ня.

1. Пра во по ру шен ня криміна ль но го пе ресліду ван ня та
зби ран ня до казів в Англії те о ре тич но май же цілком на ле жить
при ват ним осо бам. Во ни не зо бов’язані пе реслі ду ва ти зло -
чинців у криміна ль но му по ряд ку, їм відшко до ву ють ся ли ше
су дові ви т ра ти.
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Прак тич но в більшості ви падків криміна ль не пе реслі ду -
ван ня по ру шується і здійснюється поліцією. На полі цію при -
па дає близь ко 90 відсотків справ, де криміна ль не пе ресліду -
ван ня здійсню ють дер жавні ор га ни.

Діяльність поліції в англійсько му криміна ль но му про цесі
вва жається по за про це су аль ною, і всі фак ти, здо буті нею, фор -
маль но не виз на ють ся до ка за ми до тих пір, до ки не бу дуть
пред’яв лені ми ро во му судді (магістра ту) й там закріплені. Це
так зва на про це ду ра пе ред суд дя ми, що до пи ту ють, яка
замінює со бою про це су аль ну стадію по пе ред нь о го розсліду -
ван ня й од но час но є стадією від дан ня об ви ну ва че но го до су ду.

2. Поліцейсь ке розсліду ван ня. От ри мав ши інфор мацію
про здійснен ня зло чи ну, поліція здійснює дії, на прав лені на
вста нов лен ня осо би, яка йо го здійсни ла, збір про ти да ної осо -
би об ви ну валь них до казів, а та кож за сто су ван ня до ньо го за -
ходів про це су аль но го при му су. Се ред серй оз них за ходів про -
це су аль но го при му су, які здійсню ють ся без на ка зу судді, є
арешт. Він здійснюється у спра вах про арештні зло чи ни (зло -
чи ни, що пе ред ба ча ють по ка ран ня у ви гляді п’яти і більше
років тю рем но го ув’яз нен ня).

Без на ка зу судді у спра вах про “не арештні зло чи ни” поліція
мо же за аре ш ту ва ти будьBяку осо бу за на яв ності та ких умов:

w невідо мо прізви ще або ад ре са підо зрю ва но го або є
сумніви в то му, що він на звав своє справжнє прізви ще
або ад ре су;

w є сумніви вва жа ти, що арешт не обхідний для за побіган -
ня фізич но го впли ву на лю дей або власність з бо ку
підо зрю ва но го;

w є підста ви вва жа ти, що арешт змо же за побігти фізич но -
му впли ву на са мо го підо зрю ва но го;

w арешт не обхідний для по пе ре д жен ня по втор но го
здійснен ня зло чи ну підо зрю ва ним;

w не обхідно за хи с ти ти ди ти ну або іншу без за хис ну осо бу
від підо зрю ва но го. 
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У спра вах про “серй озні арештні спра ви” на при клад, убив ст -
во, на силь ст во, зло чинні діян ня, які мо жуть на не с ти значні збит -
ки дер жаві або гро мадсь ко му по ряд ку, строк аре ш ту мо же бу ти
про дов же ний до 36 го дин. Далі йо го мо же про дов жи ти магі -
стратсь кий суд дя, до яко го має бу ти до став ле ний аре ш то ва ний.

При пер шо му роз гляді суд має пра во про дов жи ти арешт
до 72Bх го дин і потім ще раз — до 96Bти го дин. Це мак си маль -
ний строк поліцейсь ко го аре ш ту.

Об шук, як пра ви ло, має про во ди ти ся на підставі су до во го
на ка зу. Без су до во го на ка зу об шук про во дить ся при арешті;
об шук місця про жи ван ня аре ш то ва но го; осо би с тий об шук при
об шу ку транс порт них за собів за на яв ності підстав вва жа ти,
що у підо зрю ва но го зна хо дять ся кра дені речі або за бо ро нені
пред ме ти.

“Пе ре хват повідо млень”, який вклю чає, зо к ре ма, і про слу -
хо ву ван ня те ле фон них роз мов, про во дить ся без су до во го на -
ка зу. Дозвіл на про ва д жен ня да ної дії ви дає стро ком на три
місяці (а як що мо ва йде про інте ре си національ ної без пе ки і в
де я ких інших ви пад ках — на шість місяців) Міністр
внутрішніх справ, який має пра во са мостійно виз на ча ти в
своїх інструкціях кри терії “серй оз ності зло чинів”.

По закінченні поліцейсь ко го розсліду ван ня мо же бу ти
прий ня те од не з та ких рішень:

w про відмо ву від криміна ль но го пе ресліду ван ня без
будьBяких умов;

w про по пе ре д жен ня, яке бу ває “не фор маль не”, “фор -
маль не” і “офіційне”. На відміну від пер ших двох
“офіційне” по пе ре д жен ня яв ляє со бою ре аль ну пра во ву
аль тер на ти ву криміна ль но му пе ресліду ван ню і особ ли -
ву фор му поліцейсь ко го пе ресліду ван ня. Йо го не долік
— слаб кий за хист прав по терпіло го. Відшко ду ван ня йо -
му шко ди не є обов’яз ко вою умо вою за сто су ван ня да ної
фор ми відмо ви від криміна ль но го пе ресліду ван ня;

w про ме ди тацію (по се ред ництво). При такій формі за -
вер шен ня поліцейсь ко го розсліду ван ня пе ред прий нят -
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тям рішен ня про по ру шен ня криміна ль но го пе ресліду -
ван ня поліція пе ре дає спра ву в Служ бу ме ди тації. До
цієї Служ би вхо дять пред став ни ки гро мадсь ких ор -
ганізацій, Служ би ап ро бації, а інко ли і самі
поліцейські. Далі про во дить ся про це ду ра при ми рен ня,
ко ли ме ди та тор по чер го во зустрічається з по терпілим і
йо го кривдни ком і на ма гається знай ти шлях до при ми -
рен ня — ук ла ден ня уго ди про відшко ду ван ня шко ди.
Як що ме ди тація прой ш ла успішно, поліція відмов -
ляється від криміна ль но го пе ресліду ван ня;

w про пе ре да чу ма теріалів спра ви у Ко ролівську служ бу
пе ресліду вань. Ця фор ма за сто со вується тоді, ко ли
поліція роз кри ває зло чин і вста нов лює осо бу, яка йо го
здійсни ла, а та кож виз нає за доцільне і мож ли ве по -
даль ше криміна ль не пе ресліду ван ня да ної осо би.

3. Ко ролівська служ ба пе ресліду вань прий має ос та точ не
рішен ня про по даль шу до лю спра ви. Рішен ня Служ би про
при пи нен ня спра ви мо же бу ти ос кар же не зацікав ле ною осо -
бою і підда не су до во му кон тро лю. 

По пе реднє розсліду ван ня про ва дять та кож ко ро не ри —
по са дові осо би, які при зна ча ють ся ра да ми графств чи міст із
чис ла ад во катів або лікарів, які здо бу ли по ряд з ме дич ною
освітою знан ня в га лузі пра ва. Ко ро нер вправі роз по чи на ти
розсліду ван ня з влас ної ініціати ви й про ва ди ти не обхідні
слідчі дії, в то му числі й аре ш ти, без санкції су ду. Свідки під
стра хом криміна ль ної відпо відаль ності зо бов’язані з’яви ти ся
на вик лик ко ро не ра й да ти по ка зан ня.

Ко ро не ри про ва дять розсліду ван ня справ пе ре важ но при
ви яв ленні тру па, як що при чи на смерті здається не при род ною
або підозрілою. Ко ро нер мо же роз по ря ди ти ся про роз тин тру -
па і, як що не ви я вить нічо го підозріло го, при пи ни ти на цьо му
розсліду ван ня. Як що об ста ви ни на стан ня смерті не ясні, він
скли кає журі в складі від се ми до оди над ця ти при сяж них і
про ва дить розсліду ван ня. Кож на заінте ре со ва на у справі осо -
ба мо же до пи ту ва ти свідків осо би с то або че рез ад во катів. За -
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ключні про мо ви не про го ло шу ють ся. Ко ро нер аналізує до ка зи
й дає роз’яс нен ня при сяж ним з пи тань пра ва. Ре зуль та ти ко -
ро нерсь ко го розсліду ван ня оформ ля ють ся вер дик том при -
сяж них, який є підста вою для на прав лен ня спра ви на роз гляд
су ду при сяж них.

Ор га ном публічно го об ви ну ва чен ня є і ди рекція пуб -
лічних пе ресліду вань, яка без по се ред ньо підпо ряд ко ва на од -
но му з членів уря ду — ге не раль но му ат тор нею. Ос нов не за -
вдан ня ди рекції публічних пе ресліду вань — під три ман ня об -
ви ну ва чен ня в спра вах, які сто су ють ся інте ресів Ко ро ни. Ди -
рек тор публічних пе ресліду вань при зна чається міністром
внутрішніх справ, але діє під на гля дом ге не ралBат тор нея, який
очо лює ад во ка ту ру. Він зо бов’я за ний здійсню ва ти пе ресліду -
ван ня що до особ ли во тяж ких і склад них за ха рак те ром зло -
чинів, зо к ре ма тяж ко го вбив ст ва та інших, ко ли цьо го ви ма га -
ють “суспільні ін те ре си” або ви ни ка ють склад ності у
здійсненні кримі на ль но го пе ресліду ван ня; він має пра во взя ти
на се бе й пе ресліду ван ня в справі, по ру шеній інши ми осо ба ми,
в будьBякій стадії про це су.

Ди рек тор публічних пе ресліду вань мо же за лу чи ти солісіто -
ра за своїм ви бо ром для здійснен ня криміна ль но го пе ресліду -
ван ня від йо го імені. Він зо бов’яза ний спри я ти в пи тан нях
криміна ль но го пе ресліду ван ня по ра да ми і до по мо гою керівним
чи нов ни кам поліції, су до вим клер кам та іншим осо бам, які бе -
руть участь у криміна ль но му про цесі. Він та кож мо же виділи ти
в їхнє роз по ря д жен ня спеціальні су ми для от ри ман ня на уко вих
до казів, для оп ла ти особ ли вих ви т рат ад во катів.

Об ви ну вальні по вно ва жен ня на да но і ря ду адміністра тив -
них відомств у спра вах про ті зло чи ни, які зачіпа ють їхні інте -
ре си. Так, уп равління пошт пе реслідує вин них у зло чи нах,
пе ред ба че них за ко ном про по што ву служ бу; міністер ст во
праці — у спра вах про по ру шен ня фа б рич но го за ко но дав ст ва;
міністер ст во торгівлі — у спра вах про по ру шен ня за ко но -
дав ст ва віднос но міри й ва ги та про бан крут ст во.
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3.5. СПО ЛУ ЧЕНІ ШТА ТИ АМЕ РИ КИ

3.5.1. До су до ве про ва д жен ня

1. По ча ток про ва д жен ня криміна ль ної спра ви 2.
Привілей свідка. 3. Осо би і ор га ни, що ма ють пра во на
криміна ль не пе ресліду ван ня. 4. Ат тор ней. 5. Ко ро нер.
6. По пе реднє слу хан ня спра ви у суді.

1. Про ва д жен ня з кон крет ної криміна ль ної спра ви вва -
жається роз по ча тим з мо мен ту от ри ман ня інфор мації про зло -
чин та її реєстрації, як пра ви ло, в поліції. Далі про во дить ся пе -
ревірка і оформ лен ня фак тич них да них. За ре зуль та та ми до -
су до во го ета пу про ва д жен ня прий ма ють ся рішен ня, які і виз -
на ча ють до лю спра ви і осо би, яка при тя гується до криміна ль -
ної відповідаль ності, — про при пи нен ня до су до во го розсліду -
ван ня, по ру шен ня криміна ль но го пе ресліду ван ня то що. 

Поліцейсь ким доз во ле но ви яв ля ти і зби ра ти пред ме ти та
до ку мен ти, опи ту ва ти по терпілих, свідків, підо зрю ва них, уп -
ро ва д жу ва ти інфор ма торів і от ри му ва ти не обхідні дані від
них, ог ля да ти жит лові та служ бові приміщен ня.

Зібрані поліцією фак тичні дані ви ко ри с то ву ють ся для за -
сто су ван ня за ходів про це су аль но го при му су. Для та ких за -
ходів при му су, як арешт і об шук, вста нов ле ний особ ли вий
пра во вий ре жим, “Пра во на ро ду на охо ро ну осо би, жит ла, па -
перів та май на від не обґрун то ва них об шуків або арештів не по -
вин но по ру шу ва ти ся і ор де ра на об шук або арешт не бу дуть
ви да ва ти ся без до статніх підстав, підтвер д же них при ся гою або
уро чи с тою обіцян кою. Такі ор де ра ма ють місти ти де таль ний
опис місця об шу ку, а та кож осіб і май на, які підля га ють аре ш -
ту” (IV по прав ка до Кон сти туції США).

169

Гла ва 3. Порушення кримінального переслідування і розслідування...



При взятті під вар ту (за на ка зом су ду чи без ньо го)
поліція:

w об шу кує підо зрю ва но го і ви лу чає у ньо го зброю, пред -
ме ти, які мо жуть слу гу ва ти як до ка зи у справі;

w за но сить у поліцейсь кий жур нал прізви ще та ім’я аре ш -
то ва но го, час йо го до став ки та суть то го, в чо му він
підо зрюється;

w фо то гра фує і знімає відбит ки пальців;
w дає мож ливість хо ча б один раз за те ле фо ну ва ти

будьBякій особі (ро ди чам, дру зям, ад во ка ту). 
У спра вах про менш тяжкі зло чи ни за три ма ний мо же бу ти

відпу ще ний під пись мо ве зо бов’язан ня про яв ку за вик ли ком,
під за ста ву або обіцян ку, що він ви ш ле по штою уз го д же ну су -
му гро шо вої за ста ви і бу де своєчас но з’яв ля ти ся за вик ли ком
су ду чи осо би яка про во дить розсліду ван ня спра ви.

Най роз пов сю д женішою слідчою дією є до пит. Особ -
ливістю йо го є те, що в за коні відсутній чітко зафіксо ва ний по -
ря док йо го оформ лен ня. Не ви ма гається ус та нов ле на фор ма
(дані про осо бу до пи ту ва но го, по пе ре д жен ня про криміна ль ну
відповідальність за да чу не прав ди вих по ка зань, час до пи ту, за -
сто су ван ня зву ко за пи су). Поліцейсь кий фіксує по ка зан ня в
своєму за пис ни ку, а потім — у звіті за ре зуль та та ми розсліду -
ван ня спра ви. Цим звітом він мо же ко ри с ту ва ти ся, ко ли йо го
вик ли чуть у суд і за про по ну ють да ти під при ся гою по ка зан ня
з при во ду то го, що і як він довідав ся у ході розсліду ван ня
спра ви.

За кон ос нов ну ува гу на дає ство рен ню умов, які б ви клю -
ча ли мож ливість зло вжи вань при про ва д женні до питів.
Однією із та ких умов є рішен ня Вер хов но го су ду США у спра -
вах Ес ко бе до і Міран ди:

w виз нан ня своєї ви ни підо зрю ва ним під час до пи ту в
поліції не мож на вва жа ти до пу с ти мим до ка зом, як що
во но бу ло зроб ле но після відмо ви на да ти підо зрю ва но -
му мож ливість зустрітись зі своїм за хис ни ком;
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w до то го, як бу де за да но будьBяке пи тан ня, осо ба має бу -
ти по пе ре д же на, що у неї є пра во на мов чан ня, що
будьBяка за ява, яку осо ба зро бить, мо же бу ти ви ко ри с -
та на в якості до ка зу про ти неї, а та кож що в неї є пра во
на те, щоб був при сутній йо го або при зна че ний за хис -
ник. 

2. Привілей свідка (witness privilege). “БудьBяка осо ба мо -
же бу ти свідком, як що інше не пе ред ба че но Фе де раль ни ми
пра ви ла ми до ка зу ван ня” (пра ви ло 601). Ви нят ки: 

w свідок не мо же да ва ти по ка зан ня з при во ду яко гось
фак ту, як що не по дані до ка зи, до статні для вис нов ку
про те, що да ний свідок осо би с то сприй мав цей факт
(пра ви ло 602);

w свідок не мо же да ва ти по ка зан ня, як що не при не се при -
ся гу або уро чи с то не за пев нить, що бу де го во ри ти
тільки прав ду (пра ви ло 603);

w суд дя, го ло ву ю чий при роз гляді кон крет ної криміна ль -
ної спра ви, не мо же бу ти свідком по даній справі (пра -
ви ло 605);

w не мо же да ва ти по ка зан ня і при сяж ний з при во ду об -
ста вин, пов’яза них зі спра вою, у роз гляді якої він брав
участь. Він та кож має пра во відмо ви тись від дачі по ка -
зань про те, як про хо ди ло об го во рен ня у на радчій
кімнаті при по ста нов ленні вер дик ту і що впли ну ло на
зай ня ту ним по зицію (пра ви ло 606).

Ряд привілеїв свідка закріпле но в інших нор ма тив них ак -
тах:

w свідок мо же не да ва ти по ка зан ня про ти се бе (привілей
про ти са мо об ви ну ва чен ня);

w пра во свідка на ад во катсь ку, лікарсь ку, ко мерційну, по -
друж ню, сімей ну таємни цю, таємни цю сповіді (Звід за -
конів шта ту Фло ри да);

w об ви ну ва че ний у кримінальній справі має привілей не
бу ти вик ли ка ним в якості свідка і не да ва ти по ка зань;
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w будьBяка осо ба має привілей відмо ви від роз крит тя
(disclose) будьBяко го ма теріалу, який мо же бу ти інкри -
міно ва ний їй;

w осо ба, яка пе ре бу ває у шлюбі має пра во відмо ви ти ся від
дачі по ка зань про ти осо би або влас ності своїх ро дичів,
а та кож осіб, які про жи ва ють ра зом з нею (§§ 930, 940,
972 До ка зо во го ко дек су шта ту Каліфорнія). 

Існу ють й інші привілеї (більш де таль но див.: Гу цен ко
К.Ф., Го ло вко Л.В., Фи ли мо нов Б.А. Уго лов ный про цесс за пад -
ных го су дарств. — М., 2002. — С. 234—238).

За ко ном про ре фор му інсти ту ту без пе ки свідків 1984 р.
виз на ча ють ся за хо ди, які мо жуть бу ти за сто со вані пра во охо -
рон ни ми ор га на ми: 

w за без пе чен ня зміни місця про жи ван ня з на дан ням до -
по мо ги з пе ре ве зен ня меблів і то варів до маш нь о го
вжит ку; 

w спри ян ня у зміні місця ро бо ти;
w заміна до ку ментів, що іден тифіку ють осо бу; 
w не роз го ло шен ня відо мо стей про но ве місце про жи -

вання. 
3. Осо би і ор га ни, що ма ють пра во на криміна ль не пе -

ресліду ван ня. По ру шу ва ти криміна ль не пе ресліду ван ня й
підтри му ва ти об ви ну ва чен ня в суді мо же по терпілий від зло -
чи ну. Але не вся кий по терпілий має не обхідну освіту, хист, за -
со би, не обхідні для зби ран ня до казів. У США є чис ленні при -
ватні роз шу кові бю ро, які за пла ту про во дять роз шу ки на ко -
ристь то го, хто до них звер тається. Аген ти роз шу ко вих бю ро
ча с то ви с ту па ють у суді як свідки об ви ну ва чен ня і на їхніх по -
ка зан нях грун ту ють ся ви ро ки. До по слуг та ких бю ро і пов’яза -
них з ни ми юри дич них кон тор, як пра ви ло, звер та ють ся фірми
й об’єднан ня, як що во ни є по терпіли ми й ба жа ють по ру ши ти
й ве с ти кримі на ль не пе ресліду ван ня.

Як уже за зна ча лось у по пе редній главі, в більшості ви -
падків криміна ль не пе ресліду ван ня в США по ру шується і ве -
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деть ся поліцією, фе де раль ним бю ро розсліду вань (ФБР) і
ор га на ми ат тор нейсь кої служ би.

Ос нов ним ор га ном розсліду ван ня є поліція, до скла ду якої
вхо дять чис ленні ус та но ви, які ство рю ють ся різни ми вла да ми.
Прий ня то розрізня ти поліцію фе де раль ну, поліцію штатів і
місце ву.

ФБР розслідує най не без печніші зло чи ни, які пе реслі ду -
ють ся за фе де раль ни ми за ко на ми. ФБР — це та кож і контр -
розвіду валь на служ ба США.

Ха рак тер діяль ності інших фе де раль них ор ганів роз сліду -
ван ня у ме жах поліції виз на че ний фе де раль ним за ко но дав ст -
вом з ура ху ван ням їхньої на леж ності до тієї чи іншої га лузі ви -
ко нав чої вла ди. Так, Се к рет на служ ба, яка є ча с ти ною
Міністер ст ва фінансів США, розслідує фаль шу ван ня гро шей
та інші зло чи ни, які за вда ють шко ди фінан совій си с темі США.
На неї ж по кла де но розслі ду ван ня і по пе ре д жен ня зло чинів,
які сто су ють ся без пе ки пре зи ден та й віцеBпре зи ден та, членів
їхніх сімей, а та кож без пе ки де я ких членів уря ду США.

Фе де раль не бю ро імміграції та на ту ралізації
МініBстер ства юс тиції США здійснює розсліду ван ня по ру -
шень за конів про імміграцію та на ту ралізацію.

Ком пе тенція ор ганів розсліду ван ня, які вхо дять до струк -
ту ри поліції кож но го із штатів, виз на чається за ко но дав ст вом
штатів, їхня те ри торіаль на юри с дикція об ме же на шта том. На -
чаль ник поліції підпо ряд ко вується гу бер на то ру.

Ком пе тенція фе де раль них ор ганів розсліду ван ня і від -
повідних ор ганів у шта тах чітко не роз ме жо ва на, оскіль ки
відповідальність за де які зло чи ни мо же бу ти пе ред ба че на й
фе де раль ним за ко ном, і за ко ном шта ту. Місце ва поліція яв ляє
со бою ба га то різних за струк ту рою так зва них поліцейсь ких
сил: очо лю ва на ше ри фом поліція ок ру гу, поліція са мо вряд них
на се ле них пунктів, поліція міст.

4. Ат тор ней — осо ба, яка здійснює пра во за с то сов ну
діяльність від імені та в інте ре сах довіри те ля. Та ким до віри те -
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лем мо же бу ти, на при клад, фе де раль ний уряд, уряд шта ту чи
ор ган місце во го са мо вря ду ван ня. Один із ос нов них обов’язків
ат тор нея — про ве ден ня розсліду ван ня по ру шень за ко ну і
пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня в криміна ль них спра вах.

Для ви ко нан ня своїх обов’язків ат тор неї ба га ть ох ад -
міністра тив ноBте ри торіаль них оди ниць, ве ли ких міст ма ють у
своєму роз по ря д женні спеціальні відділи слід чих, сфор мо ва -
них із співробітників ат тор нея, або із спів робітників поліції,
які пе ре да ють ся в йо го роз по ря д жен ня тим ча со во.

Фе де раль на ат тор нейсь ка служ ба скла дається з ок руж них
ат тор неїв (один на два—три шта ти), ге не ралBат тор нея (міністра
юс тиції) та їхніх помічників. Всіх їх при зна чає пре зи дент США
за по ра дою і зго дою се на ту стро ком на чо ти ри ро ки.

У більшості штатів ат тор неї оби ра ють ся на се лен ням на
чо ти ри ро ки, в інших шта тах — при зна ча ють ся гу бер на то ром
або ге не ралBат тор неєм. Ге не ралBат тор ней оби рається або при -
зна чається гу бер на то ром шта ту і май же не за ле жить від ньо го,
а ос танній — не підпо ряд ко вується фе де раль ній владі.

Ат тор ней має ши рокі по вно ва жен ня. Він мо же по ру ши ти
криміна ль не пе ресліду ван ня, при пи ни ти спра ву од но о со бо -
вим рішен ням, у то му числі й тоді, ко ли спра ва вже зна хо дить -
ся на роз гляді су ду. При цьо му він не зо бов’яза ний ви но си ти
мо ти во ва ну по ста но ву.

Як уже відміча ло ся, “ат тор ней” ча с то пе ре кла дається як
“про ку рор”, ста но ви ще ат тор нея в си с темі ор га нів вла ди, сфе ра
діяль ності й пра во моч ності йо го ма ють значні відмінності
порівня но з ти ми, які є в країнах, де існує інсти тут про ку ра ту ри.

Як повіре ний у юри дич них спра вах ви ко нав чої вла ди ат -
тор ней має у зв’яз ку з цим ве ли ку вла ду, знач но біль шу, ніж
про ку рор у тій чи іншій західноєвро пейській країні. Він мо же
ви с ту па ти як ад во кат у цивільній справі та об ви ну вач у
кримінальній справі, як уря до вий юрис кон сульт з
технікоBюри дич них пи тань і як рад ник із ши ро ких про блем
політи ки. Ат тор нейські служ би уп рав ля ють тюр ма ми і зай ма -
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ють ся спра ва ми іммігрантів; співро бітни ки цих служб діють
як слідчі й роз шу кові агент ст ва; у віданні ге не раль но го ат тор -
нея США зна хо дять ся контр розвідка й політич ний роз шук —
функції, які в інших країнах по кла дені на відом ст ва, ор -
ганізацій но не пов’язані з про ку ра ту рою.

5. Ор га ном розсліду ван ня в США є та кож ко ро нер. Він
вста нов лює при чи ни смерті у тих ви пад ках, ко ли во ни не відомі
або ко ли є підста ви при пу с ка ти, що смерть бу ла на силь ною. Ко -
ро нер про во дить розсліду ван ня з учас тю при сяж них, кількість
яких ус та нов ле не про це су аль ним за ко но дав ст вом штатів. Як що
в ме жах ок ру гу ви яв ле но труп, ко ро нер про во дить йо го по пе -
редній ог ляд. Потім із чис ла місце вих жи телів він скли кає при -
сяж них, які бе руть участь в ог ляді тру па й до питі свідків. Ко ли
ко ро нер і при сяжні не мо жуть виз на чи ти при чи ну смерті, во ни
вправі роз по ря ди ти ся про про ве ден ня су до воBме дич но го роз ти -
ну тру па. Вис нов ки ко ро нерсь ко го розсліду ван ня на зи ва ють ся
вер дик том. У ньо му вка зується, чи ма ло місце вбив ст во, яка ме -
дич на при чи на смерті, ко ли, де і яким чи ном бу ло здійсне но
вбив ст во, а та кож ім’я вин но го, як що во но вста нов ле не.

Цей вер дикт не є ак том віддан ня до су ду. Відповідно до
по ряд ку, вста нов ле но му у штаті, він на прав ляється ок руж но -
му ат тор нею, який скла дає об ви ну валь ний акт і пе ре дає йо го
до ор га ну віддан ня до су ду — ве ли ко го жу рі, як що за ко ном
шта ту во но пе ред ба че не, або без по се ред ньо до су ду. Вер дикт
ра зом із ма теріала ми розсліду ван ня мо же бу ти на прав ле ний
ко ро не ром та кож без по се ред ньо до су ду, при яко му має бу ти
скли ка не ве ли ке журі. Ні об ви ну вач, ні ве ли ке журі, ні суд у
своїх рішен нях не зв’язані цим вер дик том. Во ни мо жуть ус та -
но ви ти, на при клад, що смерть бу ла наслідком зло чи ну, хоч ко -
ро нерсь ке розсліду ван ня дійшло вис нов ку, що мав міс це не -
щас ний ви па док. Ко ро нер і су до воBме дич ний екс перт ви с ту па -
ють потім у суді як свідки.

Ор га на ми розсліду ван ня в США є та кож різно го ро ду
коміте ти й комісії, ство рю вані ор га на ми ви ко нав чої вла ди
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(комітет з розсліду ван ня ор ганізо ва ної зло чин нос ті, комісія з
розсліду ван ня вбив ст ва пре зи ден та Джо на Кен неді та ін.).

Фор маль но вва жається, що дані, зібрані ор га на ми
розсліду ван ня, не ма ють до ка зо вої ва ги і при зна чені як ма -
теріал для підтри ман ня об ви ну ва чен ня, а не для су ду.
Поліцейські і співробітни ки ФБР ви с ту па ють як свідки в суді
з при во ду ви яв ле них ни ми об ста вин, а та кож по да ють су ду за -
яви до пи та них осіб. Після закінчен ня розслі ду ван ня спра ва
пе ре дається до су ду. По терпілий мо же звер ну ти ся до су ду й
без по се ред ньо.

6. По пе реднє слу хан ня спра ви у суді. Офіційно вва -
жається, що про це су аль ною стадією роз сліду ван ня криміна ль -
ної спра ви є по пе реднє слу хан ня спра ви в суді, діяльність же
поліції та ФБР з розсліду ван ня зло чинів ви хо дить за межі
криміна ль но го про це су, тоб то є не про це су аль ною. У зв’яз ку з
цим те о ре тич но пер шим кро ком криміна ль но го про це су в
США вва жається до став ка до ми ро во го судді (магістра ту) осо -
би, яка за аре ш то ва на за підо зрою у вчи ненні зло чи ну, для
з’ясу ван ня пи тан ня про об грун то ваність по ру шен ня кримі на -
ль но го пе ресліду ван ня і про за побіжний захід.

Після при во ду об ви ну ва че но го суд дя по ви нен повідо ми ти
йо му про ви су ну те про ти ньо го об ви ну ва чен ня, про пра во на
спри ян ня за хис ни ка під час по пе ред нь о го роз сліду ван ня і на
відмо ву від та ко го розсліду ван ня. Як що об ви ну ва че ний відмо -
вив ся від по пе ред нь о го розсліду ван ня, суд дя пред’яв ляє йо му
об ви ну ва чен ня і вирішує пи тан ня про те, відпу с ти ти йо го під
за ста ву чи взя ти під вар ту. Суд дя з влас ної ініціати ви мо же, а
за кло по тан ням ат тор нея — зо бов’яза ний до пи та ти свідків об -
ви ну ва чен ня і зафіксу ва ти їхні по ка зан ня. Як що об ви ну ва че -
ний не відмо вив ся від розсліду ван ня спра ви, суд дя мо же на да -
ти йо му пев ний строк для за про шен ня за хис ни ка й для вик ли -
ку свідків.

Розсліду ван ня має бу ти закінче ним, як пра ви ло, в од но му
засіданні. Спо чат ку до пи ту ють ся свідки об ви ну ва чен ня. Об -
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ви ну ва че ний і йо го за хис ник мо жуть підда ти їх пе ре хрес но му
до пи ту. Після цьо го об ви ну ва че ний має пра во да ти по яс нен ня
що до пред’яв ле но го йо му об ви ну ва чен ня, а та кож по ка зан ня
під при ся гою як свідок за хи с ту. Потім до пи ту ють ся свідки за -
хи с ту, яких об ви ну вач мо же підда ти пе ре хрес но му до пи ту.
По ка зан ня свід ків, а та кож по яс нен ня і по ка зан ня об ви ну ва че -
но го за но сять ся до про то ко лу або сте но гра фу ють ся.

За слу хав ши по ка зан ня і по яс нен ня, суд дя вирішує пи тан -
ня про те, чи до стат ньо підстав для при тяг нен ня об ви ну ва че -
но го до криміна ль ної відповідаль ності. Як що та ких підстав не -
має, він по ста нов ляє зня ти з об ви ну ва че но го об ви ну ва чен ня,
тоб то при пи ни ти спра ву. З’ясу вав ши ж, що та ких підстав до -
стат ньо, суд дя при тя гує об ви ну ва че но го до криміна ль ної
відповідаль ності і, як що спра ва йо му підсуд на, у то му ж
засіданні вирішує спра ву по суті й ви но сить ви рок. Як що ж
спра ва йо му не підсуд на, ниж чий суд на прав ляє її до то го су -
ду, яко му во на підсуд на.

ЗА ПИ ТАН НЯ ДЛЯ СА МО КОН Т РО ЛЮ

УК РАЇНА

1. Які за вдан ня вирішу ють ся на стадії по ру шен ня кри -
міна ль ної спра ви?

2. Які при во ди до по ру шен ня криміна ль ної спра ви пе ред -
ба чені за ко ном?

3. Які є спо со би пе ревірки за яв і повідо млень про зло чи -
ни?

4. Що є підста вою до по ру шен ня криміна ль ної спра ви?
5. Хто має пра во по ру ши ти криміна ль ну спра ву?
6. Який по ря док по ру шен ня або відмо ви в по ру шенні

криміна ль ної спра ви?
7. Які фор ми має до су до ве розсліду ван ня?

177

Гла ва 3. Порушення кримінального переслідування і розслідування...



8. Які стро ки про ва д жен ня до су до во го розсліду ван ня?
9. Які слідчі дії пе ред ба чає за кон?
10. Який по ря док до пи ту свідка й по терпіло го?
11. Чим відрізняється оч на став ка від до пи ту?
12. Який по ря док про ве ден ня оч ної став ки й оформ лен ня

її ре зуль татів?
13. Які є ви ди ог ля ду? Який про це су аль ний по ря док про -

ва д жен ня й оформ лен ня ог ля ду?
14. Який про це су аль ний по ря док пред’яв лен ня осо би для

впізнан ня пе ред ба чає за кон?
15. Які ме та й по ря док відтво рен ня об ста нов ки та об ста -

вин події?
16. У чо му по ля га ють відмінності об шу ку та виїмки?
17. У яких ви пад ках слідчий має пра во про во ди ти об шук:

а) без мо ти во ва ної по ста но ви судді; б) без ви не сен ня по ста но -
ви про про ве ден ня об шу ку?

18. Які ос новні про це су альні пра ви ла про ве ден ня об шу ку
та виїмки?

19. У чо му по ля га ють особ ли вості про ве ден ня об шу ку та
виїмки в приміщен нях дип ло ма тич них пред став ництв?

20. Які підста ви та по ря док при зна чен ня ек с пер ти зи?
21. Що є підста вою для при тяг нен ня осо би як об ви ну ва че -

но го?
22. Який по ря док пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня?
23. Які пра ви ла оформ лен ня про ко лу до пи ту об ви ну ва че -

но го?
24. Які підста ви та умо ви для зу пи нен ня до су до во го

слідства?
25. Які підста ви і по ря док за крит тя криміна ль ної спра ви?
26. Ко ли і в яко му по ряд ку до су до ве слідство закінчується

скла дан ням об ви ну валь но го вис нов ку?
27. Яке юри дич не зна чен ня має об ви ну валь ний вис но вок?
28. Які ви мо ги до фор ми та змісту об ви ну валь но го вис нов -

ку пе ред ба чає за кон?
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29. Які до ку мен ти до да ють ся до об ви ну валь но го вис нов -
ку?

30. Які пи тан ня має з’ясу ва ти про ку рор, одер жав ши спра -
ву з об ви ну валь ним вис нов ком?

31. Які рішен ня мо же прий ня ти про ку рор у справі, що
надійшла до ньо го з об ви ну валь ним вис нов ком?

ФЕ ДЕ РА ТИВ НА РЕ С ПУБЛІКА НІМЕЧЧИ НА

32. Ко му на ле жить пра во по ру шен ня публічно го об ви ну -
ва чен ня в німець ко му криміна ль но му про цесі?

33. Які особ ли вості публічно го об ви ну ва чен ня за КПК
ФРН?

34. Які особ ли вості про ва д жен ня в спра вах про ма ло -
значні діян ня?

35. Хто розслідує кримінальні спра ви?
36. Який по ря док і строк за три ман ня підо зрю ва но го?
37. Який по ря док за сто су ван ня за ста ви?

ФРАНЦІЯ

38. На ко го по кла дається по ру шен ня криміна ль ної спра -
ви?

39. Яка си с те ма ор ганів про ку ра ту ри?
40. Які є фор ми по пе ред нь о го розсліду ван ня?
41. За яки ми спра ва ми по пе реднє слідство є обов’яз ко ве?
42. Які пра ва має слідчий суд дя?
43. Що та ке ман дат про яв ку, привід, за три ман ня, арешт?
44. Які стро ки три ман ня об ви ну ва че но го під вар тою?
45. Хто має пра во про во ди ти дізнан ня в криміна ль но му

про цесі?
46. Хто здійснює віддан ня об ви ну ва че но го до су ду?
47. Як відбу вається роз гляд справ при відданні об ви ну ва -

че но го до су ду?
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АНГЛІЯ

48. Хто має пра во по ру ши ти криміна ль ну спра ву?
49. Хто про во дить по пе реднє розсліду ван ня?
50. Хто та кий ко ро нер, які йо го пра ва й обов’яз ки?
51. Які за вдан ня ви ко нує ди рекція публічних пе ресліду -

вань?
52. Які пра ва має ди рек тор публічних пе ресліду вань?
53. Які ор га ни ма ють об ви ну вальні по вно ва жен ня?

СПО ЛУ ЧЕНІ ШТА ТИ АМЕ РИ КИ

54. Які осо би і ор га ни ма ють пра во по ру ши ти криміна ль ну
спра ву?

55. Хто та кий ат тор ней?
56. Яка струк ту ра фе де раль ної ат тор нейсь кої служ би?
57. Які по вно ва жен ня ат тор нея?
58. Які по вно ва жен ня ко ро не ра?
59. Ко ли офіційно по чи нається про це су аль на стадія роз -

гля ду криміна ль ної спра ви?
60. Які дії про во дить ми ро вий суд дя при до ставці за три ма -

но го до су ду?
61. Які пи тан ня вирішує ми ро вий суддя?
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Глава 4
ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ
СПРАВАХ У СУДАХ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

4.1. УК РАЇНА

4.1.1. Підсудність

1. По нят тя і зна чен ня підсуд ності. 2. Ви ди підсуд -
ності. 3. Пе ре да ча спра ви за підсудністю.

1. По нят тя і зна чен ня підсуд ності. Підсудність — це вла с -
тивість спра ви, яка виз на чає, до відан ня яко го су ду відно сить -
ся роз гляд криміна ль ної спра ви в суді пер шої інстанції.

Для чо го КПК вста нов лює підсудність: 
w для то го щоб су ди найбільш ефек тив но здійсню ва ли

свої обов’яз ки;
w з ме тою за без пе чен ня до ступ ності су ду для на се лен ня.
Підсудність виз на чається нор ма ми КПК (гл. 2, ст.ст. 33—

42) і ли ше у ви нят ко вих ви пад ках вста нов люється спеціаль -
ни ми ак та ми дер жа ви. 

На при клад, у 1953 р. Ука зом Пре зидії Вер хов ної Ра ди Со -
ю зу РСР ство ре но Особ ли ве при сутствіє Вер хов но го Су ду
СРСР для роз гля ду спра ви Берії (міністра внутрішніх справ,
со рат ни ка Сталіна).

Зна чен ня. Підсудність:
а) є однією з важ ли вих га рантій за кон но го і обґрун то ва но -

го роз гля ду криміна ль них справ, для чо го ви ма гається, щоб
суд до б ре знав місцеві умо ви (рай онні су ди), спе цифіку зло чи -
ну (військові су ди);
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б) за без пе чує над хо д жен ня в су ди справ з ура ху ван ням
місця, яке зай має ко жен з них у су довій си с темі;

в) за без пе чує здійснен ня прин ци пу рівності всіх гро ма дян
пе ред су дом.

2. Ви ди підсуд ності: те ри торіаль на (місце ва), пред мет на
(ро до ва), пер со наль на (спеціаль на), аль тер на тив на і за зв’яз -
ком справ.

Те ри торіаль на або місце ва підсудність вка зує на те, яко му
з од ноімен них судів підсуд на спра ва. Підста вою для виз на чен -
ня те ри торіаль ної підсуд ності, як за галь не пра ви ло, є місце
вчи нен ня зло чи ну.

Як що місця вчи нен ня зло чи ну вста но ви ти не мож на, то
спра ва по вин на бу ти роз г ля ну та су дом, в рай оні діяль ності
яко го закінче но дізнан ня чи до су до ве слідство в даній справі.

Пред мет на або ро до ва підсудність виз на чається ха рак те -
ром здійсне но го зло чи ну, ви ра же но го кваліфікацією за стат -
тею КК. Місце вим су дам підсуд на більшість справ. Як
закріпле но ст. 33 КПК, рай он но му (місько му) су ду підсудні
всі кримінальні спра ви, крім справ, підсуд них су дам ви що го
рівня і військо вим су дам.

Апе ляційно му су ду по першій інстанції підсудні такі
кримінальні спра ви:

1) про зло чи ни про ти ос нов національ ної без пе ки Ук -
раїни, пе ред ба чені ст.ст. 109—114 КК Ук раїни;

2) про зло чи ни, за вчи нен ня яких КК Ук раїни пе ред ба чає
по ка ран ня у ви гляді довічно го поз бав лен ня волі.

У ви пад ках особ ли вої склад ності або важ ли вості спра ви,
підсуд ної місце во му су ду, — апе ляційний суд має пра во прий -
ня ти її до сво го про ва д жен ня (ст. 34 КПК).

Пер со наль на або спеціаль на підсудність — це підсудність
справ військо вим су дам. 

Військо вим су дам гарнізонів як су ду пер шої інстанції
підсудні спра ви про зло чи ни осіб, які ма ють військо ве зван ня
до підпол ков ни ка, капіта на дру го го ран гу включ но, крім тих
справ, які підсудні військо вим су дам ви що го рівня.
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Військо вим су дам регіону, Військо воBМорсь ких Сил, як
су дам пер шої інстанції, підсудні:

1) спра ви про зло чи ни осіб, які ма ють військо ве зван ня
пол ков ни ка, капіта на І ран гу і ви ще;

2) спра ви про зло чи ни осіб, які зай ма ють по са ду від ко -
ман ди ра пол ку, капіта на ко раб ля пер шо го ран гу і ви ще, а та -
кож осіб, рівних їм за служ бо вим ста но ви щем;

3) спра ви про всі зло чи ни, за які в умо вах мир но го ча су
за ко ном пе ред ба че на мож ливість при зна чен ня по ка ран ня у
ви гляді довічно го поз бав лен ня волі.

Аль тер на тив на підсудність виз на чається ст. 39 КПК. В
разі об’єднан ня в од но му про ва д женні криміна ль них справ по
об ви ну ва чен ню декількох осіб у вчи ненні декількох зло чинів,
ко ли ці спра ви підсудні двом або декільком од ноімен ним су -
дам, спра ву роз гля дає той суд, в рай оні діяль ності яко го бу ло
по ру ше но криміна ль ну спра ву або закінче но до су до ве
слідство.

Підсудність за зв’яз ком справ виз на чається мож ливістю
об’єдна ти в од но му про ва д женні кримінальні спра ви по об ви -
ну ва чен ню однієї осо би або гру пи осіб в скоєнні зло чи ну чи
зло чинів (ст. 40 КПК).

При цьо му діють такі пра ви ла. Як що од на осо ба або гру па
осіб об ви ну ва чується у вчи ненні декількох зло чинів, спра ви
про які підсудні різной мен ним су дам, то спра ва роз гля дається
су дом ви що го рівня. 

Як що од на осо ба або гру па осіб об ви ну ва чується у вчи -
ненні декількох зло чинів і спра ва хо ча б про од ну з них або про
один із зло чинів підсуд на військо во му су ду, то спра ву роз гля -
дає військо вий суд.

При об ви ну ва ченні гру пи осіб у вчи ненні од но го або
кількох зло чинів, що не є військо ви ми зло чи на ми, як що що до
хо ча б од но го з об ви ну ва че них спра ва підсуд на за галь но му су -
ду, спра ва що до всіх об ви ну ва че них роз гля дається за галь ним
су дом.
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3. Пе ре да ча спра ви за підсудністю. Спра ву на роз гляд то -
го чи іншо го су ду на прав ляє про ку рор. Од нак суд не зв’яза ний
юри дич ною оцінкою об ви ну ва чен ня, яку дав про ку рор. Суд
мо же вне сти зміни: що до юри дич ної оцінки зло чинів, що до
підсуд ності спра ви. 

Пе ре да ча спра ви з од но го су ду в інший мож ли ва з двох
підстав: 

1) як що спра ва підсуд на не то му су ду, в який во на пе ре да -
на до роз гля ду;

2) доцільності її роз гля ду в суді, яко му во на не підсуд на.
По ря док пе ре дачі спра ви за підсудністю за ле жить від то го,

ко ли са ме суд ус та но вить факт непідсуд ності і який ха рак тер
непідсуд ності.

Як що непідсудність ви яв ле на в стадії по пе ред нь о го роз -
гля ду спра ви, то суд дя своєю по ста но вою на прав ляє спра ву за
підсудністю.

Як що це бу де вста нов ле но в су до во му засіданні, суд мо же
за ли ши ти спра ву в своєму про ва д женні (як що спра ва підсуд -
на од ной мен но му су ду, щоб не до пу с ка ти тя га ни ни).

Пе ре да ча спра ви су дом ви що го рівня, який при сту пив до
роз гля ду спра ви, до су ду ниж чо го рівня не до пу с кається.

Ко ли спра ва підсуд на су ду ви що го рівня або військо во му
су ду, во на обов’яз ко во на прав ляється за підсудністю.

В ок ре мих ви пад ках з ме тою: 
w за без пе чен ня об’єктив но го і по вно го роз гля ду спра ви;
w за без пе чен ня ви хов ної ролі су ду спра ва мо же бу ти пе -

ре да на на роз гляд су ду за:
w місцем про жи ван ня чи ро бо ти об ви ну ва че но го;
w місцем зна хо д жен ня більшості свідків (це до пу с кається

ли ше до по чат ку її роз гля ду в су до во му засіданні).
Пи тан ня про пе ре да чу спра ви з од но го місце во го су ду до

іншо го вирішується го ло вою відповідно го апе ляційно го су ду.
Пи тан ня про пе ре да чу спра ви до су ду іншої об ласті або

військо во го су ду іншо го регіону вирішується Го ло вою Вер -
хов но го Су ду Ук раїни чи йо го за ступ ни ком.
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Спо ри про підсудність між су да ми не до пу с кається.
криміна ль на спра ва, надісла на з од но го су ду до іншо го в по -
ряд ку, вста нов ле но му гл. 2 КПК, по вин на бу ти прий ня та цим
су дом до сво го про ва д жен ня, як що при цьо му не пе ре ви -
щується ком пе тенція су ду.

4.1.2. По пе редній роз гляд спра ви суд дею

1. По нят тя і зна чен ня стадії по пе ред нь о го роз гля ду
спра ви суд дею. 2. Пи тан ня, які з’ясо ву ють ся суд дею
при по пе ред нь о му роз гляді спра ви. 3. По ря док до су до во -
го роз гля ду спра ви. 4. По вер нен ня спра ви на досліду ван -
ня, за крит тя спра ви, зу пи нен ня спра ви і на прав лен ня її
за підсудністю. 5. Особ ли вості до су до во го роз гля ду в
спра вах при ват но го об ви ну ва чен ня. 6. Пи тан ня, які
підля га ють вирішен ню суд дею в зв’яз ку з підго тов кою
спра ви до су до во го роз гля ду.

1. По нят тя і зна чен ня стадії по пе ред нь о го роз гля ду спра -
ви суд дею. 

По пе редній роз гляд спра ви суд дею — тре тя стадія криміна -
ль но го про це су Ук раїни, в якій суд дя, не вирішу ю чи на пе ред
пи тан ня про винність, пе ревіряє на явність всіх не обхідних да -
них для роз гля ду спра ви по суті в суді пер шої інстанції. 

По чи нається ця стадія з мо мен ту над хо д жен ня спра ви до
су ду і три ває від 10 до 30 днів (ст. 241 КПК). Суд дя пе ревіряє
по вно ту, всебічність і об’єктивність досліджен ня об ста вин
спра ви і до три ман ня всіх інших ви мог за ко ну при про ва д -
женні розсліду ван ня.

Пе ревірка є не обхідною пе ре ду мо вою для успішно го роз -
гля ду спра ви. Підго тов ку до ос нов но го су до во го роз гля ду не
мож на відно си ти до фор маль но с тей, так як во на має суттєве
зна чен ня до по даль шо го роз гля ду спра ви. Не обхідно звер та ти
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ува гу і ви прав ля ти по ру шен ня за ко ну ор га на ми слідства, про -
ку ра ту ри, а інко ли і за кри ва ти спра ву.

Зна чен ня цієї стадії:
w в охо роні прав осо би, що до якої по ру ше на спра ва;
w у підви щеній якості до су до во го розсліду ван ня;
w у спри янні успішно му ви ко нан ню за вдань пра во суд дя.
Са ме в цій стадії об ви ну ва че ний стає іме ну ва ти ся підсуд -

ним.
2. Пи тан ня, які з’ясо ву ють ся суд дею при по пе ред нь о му

роз гляді спра ви. У справі, що надійшла від про ку ро ра, суд дя
з’ясо вує що до кож но го з об ви ну ва че них такі пи тан ня:

1) чи підсуд на спра ва су ду, на роз гляд яко го во на
надійшла;

2) чи не має підстав для її за крит тя або зу пи нен ня;
3) чи пра виль но скла де ний об ви ну валь ний вис но вок;
4) чи не має підстав для зміни, ска су ван ня або об ран ня за -

побіжно го за хо ду;
5) чи не бу ло до пу ще но під час по ру шен ня спра ви, про ва -

д жен ня розсліду ван ня ви мог КПК, без усу нен ня яких спра ва
не мо же бу ти при зна че на до су до во го роз гля ду.

За кло по тан ням про ку ро ра, об ви ну ва че но го, йо го за хис ни -
ка чи за кон но го пред став ни ка, по терпіло го чи йо го пред став ни -
ка суд дя з’ясо вує та кож пи тан ня про те, чи не має підстав для
при тяг нен ня до криміна ль ної відповідаль ності інших осіб.

За кло по тан ням про ку ро ра, по терпіло го чи йо го пред став -
ни ка суд дя з’ясо вує та кож пи тан ня про те, чи не має підстав
для кваліфікації дій об ви ну ва че но го за стат тею Криміна ль но -
го ко дек су, яка пе ред ба чає відповідальність за більш тяж кий
зло чин, чи для пред’яв лен ня йо му об ви ну ва чен ня, яке до цьо -
го не бу ло пред’яв ле но.

3. По ря док до су до во го роз гля ду спра ви. По пе редній роз -
гляд спра ви здійснюється суд дею од но осо бо во з обов’яз ко вою
уча с тю про ку ро ра. Про день до су до во го роз гля ду спра ви
повідо мля ють ся та кож інші учас ни ки про це су, од нак їх не яв -
ка не пе ре шко д жає роз гля ду спра ви.
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По пе редній роз гляд спра ви по чи нається з до повіді про ку -
ро ра що до мож ли вості при зна чен ня спра ви до су до во го роз -
гля ду. Як що в су до ве засідан ня з’яви ли ся інші учас ни ки су до -
во го роз гля ду, во ни вис лов лю ють свої дум ки що до пи тань, за -
зна че них в ст. 237 КПК, та за яв ле них ни ми кло по тань.

Про ку рор вис лов лює свою дум ку що до кло по тань, за яв ле -
них інши ми учас ни ка ми су до во го роз гля ду. По ста но ва судді
ви но сить ся в на радчій кімнаті, в разі не обхідності мо же ве с ти -
ся про то кол. Про стро ки вже зга ду ва лось — до 10 днів (як що
спра ва не ве ли ка) і у разі склад ності спра ви — не більше 30
днів з дня над хо д жен ня її до су ду.

Які мо жуть бу ти рішен ня су ду:
w про при зна чен ня спра ви до су до во го роз гля ду;
w про зу пи нен ня про ва д жен ня у справі;
w про по вер нен ня спра ви про ку ро рові;
w про на прав лен ня спра ви за підсудністю;
w про за крит тя спра ви;
w про по вер нен ня спра ви на до дат ко ве розсліду ван ня.
Що до пер шо го пунк ту, то він най по ши реніший в суді. За

на яв ності до статніх підстав суд дя ви но сить по ста но ву про
при зна чен ня спра ви до су до во го роз гля ду, в якій за зна чається:

а) місце й да та її ви не сен ня;
б) по са да й прізви ще судді;
в) прізви ще, ім’я і по бать кові об ви ну ва че но го;
г) підста ви при зна чен ня спра ви до роз гля ду;
д) стат тя криміна ль но го ко дек су, за якою пред’яв ле но об -

ви ну ва чен ня;
е) рішен ня з інших пи тань, пов’яза них з підго тов кою спра -

ви до роз гля ду.
По ста но ва судді ос кар жен ню не підля гає, на неї не мо же

бу ти вне се но по дан ня про ку ро ром. 
4. По вер нен ня спра ви на досліду ван ня, за крит тя спра ви,

зу пи нен ня спра ви і на прав лен ня її за підсудністю.
По вер нен ня спра ви на досліду ван ня. Суд дя з влас ною

ініціати ви чи за кло по тан ням про ку ро ра, об ви ну ва че но го, йо -
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го за хис ни ка чи за кон но го пред став ни ка, по терпіло го, по зи ва -
ча, відповіда ча або їх пред став ників своєю по ста но вою по вер -
тає спра ву на до дат ко ве розсліду ван ня у ви пад ках: 

w ко ли під час по ру шен ня спра ви, про ва д жен ня дізнан ня
або до су до во го слідства бу ли до пу щені такі по ру шен ня
ви мог КПК, без усу нен ня яких спра ва не мо же бу ти
при зна че на до су до во го роз гля ду;

w як що не обхідно при тяг ну ти інших осіб до криміна ль ної
відповідаль ності;

w як що не обхідно пе ре кваліфіку ва ти дії об ви ну ва че но го
за стат тею КК, яка пе ред ба чає відповідальність за
більш тяж кий зло чин, чи для пред’яв лен ня йо му об ви -
ну ва чен ня, яке до цьо го не бу ло пред’яв ле но.

У по ста нові суд дя за зна чає підста ви по вер нен ня спра ви на
до дат ко ве розсліду ван ня і вка зує, які слідчі дії мають бу ти про -
ве дені при досліду ванні. У по ста нові та кож по вин но бу ти
виріше но пи тан ня про за побіжний захід що до об ви ну ва че но го. 

Копія по ста но ви про тя гом 3 діб після її ви не сен ня над си -
лається сто ро нам.

На по ста но ву про тя гом 7 діб з дня її ви не сен ня сто ро ни
мо жуть по да ти апе ляції до су ду ви що го рівня, а як що спра ва
роз гля дається по першій інстанції апе ляційним су дом, — ка -
саційні по дан ня чи скар ги до ка саційно го су ду (ст. 246 КПК).

За крит тя спра ви. За на яв ності об ста вин, пе ред ба че них
ст. 6, ч. 1 ст. 7, ст.ст. 71, 72, 8 , 9, 10 і 111 КПК, суд дя своєю мо ти -
во ва ною по ста но вою за кри ває спра ву, ска со вує за побіжні за -
хо ди, за хо ди за без пе чен ня цивільно го по зо ву і конфіскації
май на, а та кож вирішує пи тан ня про ре чові до ка зи, зо к ре ма
про гроші, цінності та інші речі, на житі зло чин ним шля хом.

Копія по ста но ви про тя гом 3 діб після її ви не сен ня над си -
лається сто ро нам.

На по ста но ву про тя гом 7 діб з дня її ви не сен ня сто ро ни
мо жуть по да ти апе ляції до су ду ви що го рівня, а як що спра ва
роз гля дається по першій інстанції апе ляційним су дом, — ка -
саційні по дан ня чи скар ги до ка саційно го су ду (ст. 246 КПК).
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Зу пи нен ня спра ви і на прав лен ня її за підсудністю. Ко ли
при по пе ред нь о му роз гляді спра ви з’ясується, що об ви ну ва че -
ний зник і місце пе ре бу ван ня йо го невідо ме, суд дя ви но сить
по ста но ву про зу пи нен ня про ва д жен ня у справі до роз шу ку
об ви ну ва че но го.

У разі за хво рю ван ня об ви ну ва че но го, що ви клю чає мож -
ливість йо го участі у су до во му роз гляді спра ви, суд дя своєю
по ста но вою зу пи няє про ва д жен ня у справі до йо го ви ду жан ня.

Вста но вив ши, що спра ва не підсуд на су ду, на роз гляд яко -
го во на надійшла, суд дя ви но сить по ста но ву про на прав лен ня
спра ви за підсудністю. 

По ста но ва про зу пи нен ня спра ви чи на прав лен ня її за
підсудністю ос кар жен ню не підля гає, на неї не мо же бу ти вне -
се но по дан ня про ку ро ром.

По вер нен ня спра ви про ку ро ру. Як що про ку ро ром бу ли
суттєво по ру шені ви мо ги ста тей КПК:

w ст. 228 — пе ревірка про ку ро ром спра ви з об ви ну валь -
ним вис нов ком;

w ст. 229 — рішен ня про ку ро ра у справі з об ви ну валь ним
вис нов ком;

w ст. 230 — скла дан ня про ку ро ром но во го об ви ну валь но -
го вис нов ку;

w ст. 231 — зміна про ку ро ром об ви ну ва чен ня;
w ст. 232 — на прав лен ня про ку ро ром спра ви до су ду,
суд дя по вер тає спра ву про ку ро ру для усу нен ня ви яв ле них

по ру шень.
По ста но ва про по вер нен ня спра ви про ку ро ру ос кар жен ню

не підля гає, на неї мо же бу ти вне се но по дан ня про ку ро ром.
5. Особ ли вості до су до во го роз гля ду в спра вах при ват но -

го об ви ну ва чен ня. Скар га по терпіло го по вин на відповіда ти
ви мо гам, які вста нов лені КПК що до об ви ну валь но го вис нов ку:

w ст. 223 — об ви ну валь ний вис но вок; 
w ст. 224 — до дат ки до об ви ну валь но го вис нов ку.
Суд дя, одер жав ши від по терпіло го скар гу з про хан ням по -

ру ши ти спра ву, прий має од не із та ких рішень:
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1) за ли шає скар гу без роз гля ду, як що во на не відповідає
ви мо гам, за зна че ним у КПК, та по вер тає її особі, яка по да ла
скар гу;

2) за на яв ності до то го підстав відмов ляє в по ру шенні
криміна ль ної спра ви або над си лає її за на лежністю про ку ро ру;

3) за на яв ності до статніх да них, які вка зу ють на вчи нен ня
зло чи ну, пе ред ба че но го ч.1 ст. 27 КПК, по ру шує криміна ль ну
спра ву і при зна чає її до роз гля ду.

Не пізніше як за три до би до слу хан ня спра ви підсуд но му
має бу ти вру че на копія скар ги по терпіло го, копія по ста но ви
судді про по ру шен ня криміна ль ної спра ви та повістка про
вик лик йо го у су до ве засідан ня.

Зустрічне об ви ну ва чен ня в спра вах про зло чи ни, за зна че -
них в ст. 27 КПК, мо жуть бу ти об’єднані в од ну спра ву. 

На по ста но ву судді про відмо ву в по ру шенні криміна ль ної
спра ви про тя гом се ми діб мож на по да ти апе ляцію до апе -
ляційно го су ду.

6. Пи тан ня, які підля га ють вирішен ню суд дею в зв’яз ку
з підго тов кою спра ви до су до во го роз гля ду. Прий няв ши
рішен ня про при зна чен ня спра ви до су до во го роз гля ду, суд дя
вирішує такі пи тан ня:

1) про при зна чен ня за хис ни ка у ви пад ках, ко ли йо го
участь у справі є обов’яз ко вою;

2) про зміну, ска су ван ня або об ран ня за побіжно го за хо ду;
3) про виз нан ня осо би за кон ним пред став ни ком об ви ну -

ва че но го, по терпілою, відповіда чем, пред став ни ком по тер -
піло го, по зи ва ча, відповіда ча, як що рішен ня про це не бу ло
прий ня те під час розсліду ван ня спра ви;

4) про виз нан ня по терпіло го цивільним по зи ва чем, як що
по зов не був за яв ле ний під час розсліду ван ня спра ви;

5) про спи сок осіб, які підля га ють вик ли ку в су до ве
засідан ня, та ви тре бу ван ня до дат ко вих до казів;

6) про за хо ди що до за без пе чен ня цивільно го по зо ву;
7) про вик лик у не обхідних ви пад ках пе ре кла да ча;
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8) про роз гляд спра ви у відкри то му чи за кри то му су до во -
му засіданні;

9) про день і місце су до во го роз гля ду спра ви;
10) всі інші пи тан ня, які сто су ють ся підго тов чих до су ду

дій.
За на яв ності підстав вва жа ти, що в стадії су до во го роз гля -

ду відповідно до ст. 299 КПК бу дуть досліджу ва ти ся ли ше де -
які до ка зи або во ни не бу дуть досліджу ва ти ся вза галі, суд дя
вправі вик ли ка ти в су до ве засідан ня ли ше тих осіб чи ви тре бу -
ва ти ли ше ті до ка зи, про до пит чи досліджен ня яких надійшли
кло по тан ня від учас ників су до во го роз гля ду.

Суд дя не вправі відмо ви ти учас ни кам су до во го роз гля ду у
дослідженні в стадії су до во го роз гля ду до казів, як що во ни є
на леж ни ми і до пу с ти ми ми.

Що но во го з’яви ло ся тут?
У новій ре дакції ст. 299 КПК відмічається, що суд дя вправі,

як що про ти цьо го не за пе ре чу ють учас ни ки су до во го роз гля ду,
виз на ти не доцільним досліджен ня до казів сто сов но тих фак -
тич них об ста вин спра ви та розміру цивільно го по зо ву, які
ніким не ос по рю ють ся. При цьо му суд з’ясо вує, чи пра виль но
ро зуміють підсуд ний та інші учас ни ки су до во го роз гля ду зміст
цих об ста вин, чи не має сумнівів у до б ровільності та істин ності
їх по зиції, а та кож роз’яс нює їм, що у та ко му ви пад ку во ни бу -
дуть поз бав лені пра ва ос по рю ва ти ці фак тичні об ста ви ни спра -
ви та розмір цивільно го по зо ву у апе ляційно му по ряд ку.

І ще но ве. Суд дя, не вправі відмо ви ти учас ни кам су до во го
роз гля ду у дослідженні до казів, як що во ни є на леж ни ми і до -
пу с ти ми ми.

За три до би до слу хан ня спра ви підсуд но му має бу ти вру -
че на копія об ви ну валь но го вис нов ку і повістка про вик лик.

У копії об ви ну валь но го вис нов ку і до дат ках до ньо го з ме -
тою за без пе чен ня без пе ки осіб ад ре си їх не за зна ча ють ся. Такі
осо би вик ли ка ють ся до су ду че рез ор га ни, які здійсню ють за -
хо ди без пе ки.
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Згідно зі ст. 255 КПК всім учас ни кам га ран тується пра во
на оз най ом лен ня з ма теріала ми спра ви. Ма теріали що до за -
ходів без пе ки осіб для оз най ом лен ня не пред’яв ля ють ся.

Спра ва при зна чається до роз гля ду не пізніше 10 діб.
Складні спра ви — 20 діб з дня до су до во го її роз гля ду.

4.1.3. За гальні по ло жен ня су до во го роз гля ду

1. Суть су до во го роз гля ду. 2. Рівність прав учас ників
су до во го роз гля ду. 3. Роз по ря док су до во го засідан ня.
4. Межі су до во го роз гля ду.

1. Суть су до во го роз гля ду. Су до вий роз гляд — чет вер та
стадія ук раїнсько го криміна ль но го про це су, яка є цен т раль -
ною і най важ ливішою. Суть її по ля гає в то му, що суд з уча с тю
суб’єктів про це су дослі джує в су до во му засіданні всі до ка зи й
по ста нов ляє ви рок. Як раз у цій стадії ре алізу ють ся за вдан ня
пра во суд дя. Всі по пе редні стадії мо жуть роз гля да ти ся як не -
обхід ні ета пи підго тов ки до су до во го роз гля ду, а на ступні
стадії — як ета пи пе ревірки пра виль ності про ве де но го су до во -
го роз гля ду й по ста нов ле но го ви ро ку.

Суд пер шої інстанції при роз гляді спра ви по ви нен без по -
се ред ньо досліди ти до ка зи в справі: до пи та ти під суд них, по -
терпілих, свідків, за слу ха ти вис нов ки ек с пер тів, ог ля ну ти ре -
чові до ка зи, ого ло си ти про то ко ли та інші до ку мен ти. Су до ве
засідан ня в кожній справі відбу ваєть ся без пе рерв но, крім ча су,
при зна че но го для відпо чин ку. Роз гляд ти ми са ми ми суд дя ми
інших справ до закінчен ня по ча тої спра ви не до пу с кається.

2. Рівність прав учас ників су до во го роз гля ду. Об ви ну -
вач, підсуд ний, за хис ник, по терпілий, а та кож цивільний по зи -
вач і цивільний відповідач та їхні пред став ни ки в су до во му
роз гляді ко ри с ту ють ся рівни ми пра ва ми що до по дан ня до -
казів, участі в дослідженні до казів і за яв лен ня кло по тань.
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Роз гляд спра ви в засіданні су ду пер шої інстанції від бу -
вається з уча с тю підсуд но го, яв ка ко т ро го до су ду є обов’яз ко -
вою. Роз гляд спра ви за відсут ності підсуд но го до пу с кається
ли ше у ви нят ко вих ви пад ках: 1) ко ли підсуд ний пе ре бу ває за
ме жа ми Ук раїни й ухи ляється від яв ки до су ду; 2) ко ли спра -
ву про зло чин, за який не мо же бу ти при зна че но по ка ран ня у
ви гляді поз бав лен ня волі, підсуд ний про сить роз г ля ну ти за
йо го відсут ності. Про те суд має пра во і в цьо му разі виз на ти
яв ку підсуд но го обов’яз ко вою.

3. Роз по ря док су до во го засідан ня. Підтри ман ня по ряд ку
під час су до во го засідан ня по кла дається на суд дю, який роз -
гля дає спра ву од но осо бо во, або на го ло ву ю чо го при ко легіаль -
но му роз гляді спра ви. Всі учас ни ки су до во го роз гля ду, а та -
кож усі при сутні в залі су до во го засідан ня по винні без за пе реч -
но ви ко ну ва ти їхні роз по ря д жен ня. Всі учас ни ки су до во го
роз гля ду звер та ють ся до су ду, да ють по ка зан ня й роб лять за -
яви сто я чи. Відсту па ти від цьо го пра ви ла мож на ли ше з доз во -
лу судді або го ло ву ю чо го. Осо би віком до 16 років, ко ли во ни
не є підсуд ни ми, по терпіли ми або свідка ми в справі, не до пу с -
ка ють ся до за лу су ду.

Як що підсуд ний по ру шить по ря док засідан ня або не
підко рить ся роз по ря д жен ням судді чи го ло ву ю чо го, йо го по -
пе ре д жа ють про те, що в разі по вто рен ня за зна че них дій йо го
бу де ви да ле но із за лу засідан ня. При по втор но му по ру шенні
по ряд ку су до во го засідан ня підсуд но го за по ста но вою судді чи
ух ва лою су ду мож на ви да ли ти із за лу засідан ня тим ча со во або
на весь час су до во го роз гля ду спра ви. У цьо му ви пад ку ви рок
після йо го ви не сен ня не гай но ого ло шується підсуд но му.

У разі не ви ко нан ня роз по ря д жен ня судді або го ло ву ю чо го
про ку ро ром, за хис ни ком йо му роб лять по пе ре джен ня, а при
по даль шо му непідко ренні роз гляд спра ви мо же бу ти відкла де -
но, як що не мож ли во без шко ди для спра ви заміни ти цю осо бу
іншою. Од но час но суд дя або суд повідо мляє про це відповідно
про ку ро ра вищого рівня, пре зидію ко легії ад во катів, гро мадсь -
ку ор ганізацію або тру до вий ко лек тив.
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За непідко рен ня роз по ря д жен ню го ло ву ю чо го або по ру -
шен ня по ряд ку під час су до во го засідан ня свідок, по терпілий,
цивільний по зи вач, цивільний відповідач та ін ші гро ма дя ни
не суть відповідальність за ч. 1 ст. 1853 Ко дек су про адміністра -
тивні пра во по ру шен ня у ви гляді штра фу або адміністра тив но -
го аре ш ту до 15 діб.

4. Межі су до во го роз гля ду. Роз гляд спра ви в суді про ва -
дить ся тільки що до об ви ну ва че них і ли ше за тим об ви ну ва -
чен ням, за яким їх відда но до су ду. Ко ли дані су до во го
слідства вка зу ють, що підсуд ний вчи нив ще й інший зло чин, за
яким об ви ну ва чен ня не бу ло йо му пред’яв ле не, суд, не зу пи -
ня ю чи роз гля ду спра ви, за кло по тан ням про ку ро ра, по -
терпіло го чи йо го пред став ни ка ви но сить ух ва лу (по ста но ву),
якою про вчи нен ня цьо го зло чи ну повідо мляє про ку ро ра. В
тих ви пад ках, ко ли но ве об ви ну ва чен ня тісно пов’яза не з по -
чат ко вим і ок ре мий роз гляд їх не мож ли вий, уся спра ва по вер -
тається для до дат ко во го розсліду ван ня. У зв’яз ку з но вим об -
ви ну ва чен ням суд мо же зміни ти або об ра ти за побіжний захід
що до підсуд но го.

Під час су до во го роз гля ду до закінчен ня су до во го слідства
про ку рор вправі зміни ти пред’яв ле не особі об ви ну ва чен ня.
Зміна об ви ну ва чен ня не до пу с кається, як що цим бу дуть по ру -
шені пра ви ла про підсудність чи обов’яз ковість про ве ден ня
до су до во го слідства. У цьо му ви пад ку за на яв ності до то го
підстав про ку рор за яв ляє кло по тан ня про по вер нен ня спра ви
на досліду ван ня.

Прий шов ши до пе ре ко нан ня, що пред’яв ле не особі об ви -
ну ва чен ня потрібно зміни ти, про ку рор ви но сить по ста но ву, в
якій фор му лює но ве об ви ну ва чен ня та ви кла дає мо ти ви прий -
ня то го рішен ня. Про ку рор ого ло шує по ста но ву і вру чає її
копії підсуд но му, йо го за хис ни ку і за кон но му пред став ни ку,
по терпіло му, по зи ва чу, відповіда чу і їх пред став ни кам. По ста -
но ва до лу чається до спра ви.

Як що в по ста нові про ку ро ра ста вить ся пи тан ня про за сто -
су ван ня криміна ль но го за ко ну, який пе ред ба чає відпо ві -
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дальність за менш тяж кий зло чин, чи про змен шен ня об ся гу
об ви ну ва чен ня, то суд роз’яс нює по терпіло му та йо го пред -
став ни ку їх пра во підтри му ва ти об ви ну ва чен ня у раніше
пред’яв ле но му об сязі. 

Як що по терпілий та йо го пред став ник відмо ви лись
підтри му ва ти об ви ну ва чен ня у раніше пред’яв ле но му об сязі, а
та кож у всіх інших ви пад ках, суд роз’яс нює підсуд но му, що
той бу де за хи ща тись в су до во му засіданні від но во го об ви ну -
ва чен ня, після чо го відкла дає роз гляд спра ви не мен ше ніж на
три до би для на дан ня підсуд но му, йо го за хис ни ку і за кон но му
пред став ни ку мож ли вості підго ту ва тись до за хи с ту про ти но -
во го об ви ну ва чен ня. За кло по тан ням підсуд но го цей строк мо -
же бу ти ско ро че ний. Після закінчен ня цьо го стро ку роз гляд
спра ви про дов жується (ст. 277 КПК).

Суд своєю ух ва лою, а суд дя по ста но вою вправі по ста ви ти
пе ред про ку ро ром пи тан ня про по ру шен ня спра ви що до
свідка, по терпіло го, ек с пер та або пе ре кла да ча за завідо мо не -
прав диві по ка зан ня, вис но вок чи не прав ди вий пе ре клад ли ше
од но час но з по ста нов лен ням ви ро ку. 

Суд своєю ух ва лою (по ста но вою) за кри ває спра ву, як що
про ку рор відмо вив ся підтри му ва ти дер жав не об ви ну ва чен ня і
по терпілий не ви ма гає про дов жен ня роз гля ду спра ви. У про -
ти леж но му ж ви пад ку по терпілий підтри мує об ви ну ва чен ня
(ст. 267 КПК).

По вер нен ня спра ви на до дат ко ве розсліду ван ня з мо тивів
не по вно ти або не пра виль ності до су до во го слідства чи дізнан -
ня мо же ма ти місце як за ініціати вою судді або су ду, так і за
кло по тан ням учас ників су до во го роз гля ду ли ше тоді, ко ли ця
не по вно та або не пра виль ність не мо же бу ти усу ну та в су до во -
му засіданні.

Як що під час су до во го роз гля ду спра ви бу дуть вста нов -
лені підста ви для за крит тя спра ви, суд дя або суд, ви слу хав ши
дум ку учас ників су до во го роз гля ду й вис но вок про ку ро ра,
своєю по ста но вою або ух ва лою за кри ває спра ву.
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Суд своєю ух ва лою (по ста но вою) за кри ває спра ву про
зло чини, за зна че ні у ст. 8, 27 КПК, за при ми рен ням сторін чи
у зв’яз ку з не яв кою по терпіло го в су до ве засідан ня без по важ -
них при чин.

На ух ва лу, по ста но ву про тя гом се ми діб з дня її ви не сен ня
сто ро ни мо жуть по да ти апе ляції до апе ляційно го су ду, а як що
спра ва роз гля дається по першій інстанції апе ляційним су дом
— ка саційні по дан ня чи скар гу до ка саційно го су ду (ст. 282
КПК).

4.1.4. По ря док су до во го роз гля ду

1. Ча с ти ни су до во го роз гля ду. 2. Підго тов ча ча с ти на
су до во го засідан ня. 3. Су до ве слідство. 4. Су дові де ба -
ти. 5. Ос таннє сло во підсуд но го. 6. По ста нов лен ня ви -
ро ку. 7. Особ ливі по ряд ки про ва д жен ня. 

1. Ча с ти ни су до во го роз гля ду. Су до вий роз гляд спра ви
скла дається з п’яти час тин: підго тов чої ча с ти ни су до во го
засідан ня; су до во го слідства; су до вих де батів; ос тан нь о го сло -
ва підсуд но го; по ста нов лен ня і про го ло шен ня ви ро ку, по ста -
но ви або ух ва ли.

2. Підго тов ча ча с ти на су до во го засідан ня по чи наєть ся з
йо го відкрит тя. У при зна че ний для роз гля ду спра ви час суд дя
або го ло ву ю чий відкри ває су до ве засідан ня й ого ло шує, яка
спра ва роз гля да ти меть ся.

Потім суд дя або го ло ву ю чий ого ло шує про яв ку до су ду
про ку ро ра, підсуд но го, за хис ни ка, по терпіло го, цивіль но го по -
зи ва ча, цивільно го відповіда ча та їхніх пред став ників, пе ре -
кла да ча, свідків, ек с пертів і спеціалістів і по відо мляє про при -
чи ни не яв ки відсутніх.

Суд пе ревіряє по вно ва жен ня пред став ників гро мад ських
ор ганізацій, які при бу ли для участі в справі й вирі шує пи тан -
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ня про до пуск їх до участі в справі. Ко ли в роз гляді спра ви бе -
ре участь пе ре кла дач, суд дя або го ло ву ю чий роз’яс нює йо му
обов’язок пра виль но ро би ти по трібний у су до во му засіданні
пе ре клад і по пе ре д жає йо го про криміна ль ну відповідальність
за завідо мо не прав ди вий пе ре клад, про що від пе ре кла да ча
відби раєть ся підпи с ка.

Вста нов люється осо ба підсуд но го. Після цьо го суд дя або
го ло ву ю чий за пи тує, чи вру че на йо му й ко ли са ме копія об ви -
ну валь но го вис нов ку. В разі не вру чен ня або вру чен ня у строк
мен ший, як за три дні до роз гля ду спра ви в су до во му засіданні,
роз гляд спра ви не обхідно відкла с ти на три дні з обов’яз ко вим
вру чен ням підсуд но му об ви ну валь но го вис нов ку чи копії по -
ста но ви судді та повістки у спра вах при ват но го об ви ну ва чен -
ня. При не своєчас но му вру ченні під суд но му за зна че них до ку -
ментів спра ва мо же бу ти роз гля ну та в су до во му засіданні ли -
ше в разі, як що про це про сить підсуд ний.

Після ви ко нан ня за зна че них дій суд дя або го ло вую чий
ого ло шує учас ни кам су до во го роз гля ду склад су ду в даній
справі, прізви ще за пас но го судді, як що він є, про ку ро ра, за хис -
ни ка, пе ре кла да ча, ек с пер та, се к ре та ря, роз’яс нює підсуд но му
та іншим учас ни кам су до во го роз гля ду на леж не їм пра во
відво ду та за пи тує їх, чи за яв ля ють во ни про ти ко гоBне будь
відвід, і вирішує за яв лені кло по тан ня.

Ко ли підсуд ний не з’явить ся без по важ них при чин у су до -
ве засідан ня в спра вах, у яких йо го яв ка обов’яз ко ва, суд
відкла дає роз гляд спра ви й мо же по кла с ти на підсуд но го су -
дові ви т ра ти, пов’язані з відкла де ним засі дан ням. Крім то го,
суд має пра во прий ня ти рішен ня про привід підсуд но го й про
заміну за побіжно го за хо ду на більш су во рий або про об ран ня
за побіжно го за хо ду, як що йо го не бу ло об ра но раніше. 

Як що в су до ве засідан ня не з’явить ся про ку рор або за хис -
ник і їх не мож ли во заміни ти інши ми осо ба ми, слу хан ня спра -
ви на ле жить відкла с ти. Заміна за хис ни ка, що не з’явив ся, до -
пу с кається тільки за зго дою підсуд но го. Про ку ро рові, а та кож
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за хис ни кові, які впер ше всту пи ли в спра ву, суд зо бов’яза ний
на да ти час для оз най ом лен ня з ма теріала ми спра ви й підго тов -
ки до участі в су до во му засіданні. Про не яв ку про ку ро ра або
ад во ка та в су до ве засідан ня суд повідо мляє відповідні ор га ни. 

У разі не яв ки в су до ве засідан ня по терпіло го суд, ви слу -
хав ши дум ку учас ників су до во го роз гля ду, вирішує пи тан ня
про роз гляд спра ви або відкла ден ня йо го за леж но від то го, чи
мож ли во за відсут ності по терпіло го з’ясу ва ти всі об ста ви ни
спра ви й за хи с ти ти йо го пра ва та за конні інте ре си. У разі не -
яв ки без по важ них при чин по терпіло го або йо го пред став ни ка
в спра вах при ват но го об ви ну ва чен ня спра ва підля гає за крит -
тю, од нак за кло по тан ням підсуд но го в цих ви пад ках во на мо -
же бу ти роз г ля ну та за відсут ності по терпіло го.

До по терпіло го, який не з’явив ся без по важ них при чин,
суд мо же за сто су ва ти привід. За злісне ухи лен ня від яв ки до
су ду по терпілий не се відповідальність за ч. 1, ст. 1853 Ко дек су
Ук раїни про адміністра тивні пра во по ру шен ня. 

Суд у ви нят ко вих ви пад ках мо же звільни ти по терпіло го,
що до яко го здійсню ють ся за хо ди без пе ки, від обов’яз ку з’яв -
ля ти ся в су до ве засідан ня за на яв ності пись мо во го підтвер д -
жен ня по ка зань, да них ним раніше (ст. 290 КПК). 

Як що в су до ве засідан ня не з’явить ся цивільний по зи вач
або пред став ник йо го інте ресів, суд не роз гля дає ци вільно го
по зо ву, про те за по терпілим зберігається пра во за яви ти по зов
у по ряд ку цивільно го су до чин ст ва. Суд мо же за кло по тан ням
цивільно го по зи ва ча роз г ля ну ти цивільний по зов за йо го
відсут ності. У ви пад ках, ко ли по зов підтри мує про ку рор або ж
по зов за яв ле ний ус та но вою, підприємством чи ор ганізацією,
суд роз гля дає йо го не за леж но від яв ки цивільно го по зи ва ча
або йо го пред став ни ка.

У разі не яв ки свідка, ек с пер та або спеціаліста суд ви слу хо -
вує дум ку учас ників су до во го роз гля ду про мож ли вість роз -
гля ду спра ви або відкла ден ня її. Відкла да ю чи роз гляд спра ви,
суд вжи ває за ходів що до вик ли ку осіб, які не з’яви ли ся. Як що
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свідок не з’явив ся без по важ них при чин, суд має пра во за сто -
су ва ти при му со вий привід че рез ор га ни міліції. Суд у ви нят -
ко вих ви пад ках мо же звільни ти свідка, що до яко го здійсню -
ють ся за хо ди без пе ки, від обов’яз ку з’яв ля ти ся в су до ве
засідан ня за на яв ності пись мо во го підтвер д жен ня по ка зань,
да них ним раніше (ст. 292 КПК).

У ви пад ку ви не сен ня су дом ух ва ли про відкла ден ня спра -
ви суд мо же до пи та ти свідків, ек с пер та або спеці аліста, по -
терпіло го, цивільно го по зи ва ча, цивільно го від повіда ча або
їхніх пред став ників, які з’яви ли ся. Як що після відкла ден ня
роз гля ду спра ви во на роз гля дається в то му ж складі су ду, по -
втор ний вик лик за зна че них осіб у су до ве засідан ня про ва дить -
ся ли ше в не обхідних ви пад ках (ст. 2921 КПК).

Після пе ревірки су дом яв ки учас ників су до во го роз гля ду
й по зи тив но го вирішен ня пи тан ня про мож ливість по ча ти
слу хан ня спра ви суд дя або го ло ву ю чий дає роз по ря д жен ня
про ви да лен ня свідків із за ли су до во го засі дан ня в ок ре му
кімна ту. Вжи ва ють ся за хо ди для то го, щоб до пи тані свідки не
спілку ва ли ся з не до пи та ни ми. По терпілий, ек с перт і
спеціаліст із за ли су ду не ви да ля ють ся.

Суд дя або го ло ву ю чий роз’яс нює підсуд но му, по терпі ло му,
цивільно му по зи ва чеві, спеціалістові, ек с пер ту їхні пра ва та
обов’яз ки в су до во му засіданні, по пе ре д жає ек с пер та про
криміна ль ну відповідальність за відмо ву ви ко ну ва ти обов’яз ки
ек с пер та й за да чу завідо мо не прав ди во го вис нов ку; опи тує
учас ників су до во го роз г ля ду, чи ма ють во ни кло по тан ня про
вик лик но вих свідків та ек с пертів, про ви тре бу ван ня но вих до -
казів. При за яв ленні кло по тан ня суд вис лу хо вує дум ку про ку -
ро ра та інших учас ників су до во го роз гля ду й розв’язує ці кло по -
тан ня по ста но вою або ух ва лою. Відхи лен ня кло по тань не поз -
бав ляє пра ва за яв ля ти їх про тя гом усь о го су до во го слідства.

Суд мо же з влас ної ініціати ви ви не с ти по ста но ву або ух ва -
лу про вик лик у су до ве засідан ня но вих свідків, про при зна чен -
ня ек с пер ти зи й ви тре бу ван ня до ку ментів та інших до казів.
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У тих ви пад ках, ко ли суд виз нає за не обхідне вик ли ка ти
но вих свідків та ек с пертів чи ви тре бу ва ти інші до ка зи, він або
відкла дає роз гляд спра ви, або за без пе чує яв ку свідків та ек с -
пертів чи ви тре бу ван ня інших до казів, про дов жу ю чи роз гляд
спра ви.

3. Су до ве слідство — цен т раль на ча с ти на су до во го роз -
гля ду, в якій суд та інші учас ни ки про це су досліджу ють усі до -
ка зи, не обхідні для вирішен ня спра ви.

По чи нається су до ве слідство з чи тан ня об ви ну валь но го
вис нов ку. В спра вах при ват но го об ви ну ва чен ня ого ло шується
скар га по терпіло го. Як що в справі за яв ле но цивільний по зов,
ого ло шується та кож по зов на за ява. Об ви ну валь ний вис но вок
ого ло шує про ку рор, за зго дою сторін — тільки ре зо лю тив ну
ча с ти ну об ви ну валь но го вис нов ку, скар ги — по терпілий чи
йо го пред став ник, по зов ну за яву — цивільний по зи вач чи йо го
пред став ник. Після цьо го суд дя або го ло ву ю чий роз’яс нює
підсуд но му, а ко ли підсуд них декілька — кож но му з них суть
об ви ну ва чен ня і за пи тує, чи во но їм зро зуміле, чи виз на ють
во ни се бе вин ни ми й чи ба жа ють да ва ти по ка зан ня, а та кож чи
виз на ють во ни по зов.

Суд дя або го ло ву ю чий за пи тує учас ників су до во го роз -
гля ду, в якій послідо вності, на їхню дум ку, на ле жить до пи ту -
ва ти підсуд них, по терпілих, свідків, ек с пертів і про ва ди ти
досліджен ня інших до казів, після чо го суд своєю ух ва лою
вста нов лює по ря док досліджен ня до казів. 

Об сяг до казів, які бу дуть досліджу ва ти ся, та по ря док їх
досліджен ня виз на ча ють ся по ста но вою судді чи ух ва лою су ду.
Суд вправі, як що про ти цьо го не за пе ре чу ють учас ни ки су до -
во го роз гля ду, виз на ти не доцільним досліджен ня до казів сто -
сов но тих фак тич них об ста вин спра ви та розміру цивільно го
по зо ву, які ніким не ос по рю ють ся. При цьо му суд з’ясо вує, чи
пра виль но ро зуміють підсуд ний та інші учас ни ки су до во го
роз гля ду зміст цих об ста вин, чи не має сумнівів у до б -
ровільності та істин ності їх по зицій, а та кож роз’яс нює їм, що
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у та ко му ви пад ку во ни бу дуть поз бав лені пра ва ос по рю ва ти ці
фак тичні об ста ви ни спра ви та розмір цивільно го по зо ву у апе -
ляційно му по ряд ку. 

Як що для вирішен ня пи тан ня що до об ся гу до казів, які бу -
дуть досліджу ва ти ся, не обхідно до пи та ти підсуд но го, суд
вирішує йо го після до пи ту підсуд но го. До пит підсуд но го, як -
що тільки він не відмов ляється від дачі по ка зань, про ва дить ся
обов’яз ко во (ст. 299 КПК). 

Важ ли вим за со бом одер жан ня до казів на суді є до пит. КПК
вста нов лює ко ло осіб, які про ва дять до пит, і йо го по ря док.

До пит підсуд но го по чи нається з про по зиції судді або го -
ло ву ю чо го да ти в справі по ка зан ня, після чо го підсуд но го до -
пи ту ють про ку рор, по терпілий, цивільний по зи вач, цивільний
відповідач або їхні пред став ни ки, за хис ник, інші підсудні.
Потім підсуд но го до пи ту ють судді та на родні засіда телі. Суд
має пра во про тя гом усь о го до пи ту підсуд но го учас ни ка ми су -
до во го роз гля ду ста ви ти йо му за пи тан ня для уточ нен ня і до -
пов нен ня йо го відповідей.

Ого ло шен ня су дом по ка зань підсуд но го, да них під час до -
су до во го розсліду ван ня або на суді, доз во ляється як з ініціати -
ви су ду, так і за кло по тан ням про ку ро ра та ін ших учас ників
су до во го роз гля ду в та ких ви пад ках:

1) за на яв ності істот них су пе реч но с тей між по ка зан ня ми,
які підсуд ний дав на суді й під час до су до во го слідства або
дізнан ня;

2) у разі відмо ви підсуд но го да ва ти по ка зан ня на су до во -
му слідстві;

3) ко ли спра ва роз гля дається за відсут ності підсуд но го.
У разі, ко ли відповідно до ст. 299 КПК суд об ме жив

досліджен ня фак тич них об ста вин спра ви до пи том підсуд но го,
він після до пи ту ос тан нь о го опи тує учас ників су до во го роз гля -
ду, чи ба жа ють во ни до пов ни ти су до ве слідство і чим са ме. У
ви пад ках за яв лен ня кло по тань суд їх об го во рює і розв’язує, про
що ви но сить ух ва лу, а суд дя — по ста но ву. Після розв’язан ня
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кло по тань і ви ко нан ня до дат ко вих дій го ло ву ю чий ого ло шує
су до ве слідство закінче ним і пе ре хо дить до су до вих де батів. 

До пит по терпіло го про ва дить ся пе ред до пи том свід ка за
ти ми ж пра ви ла ми, що й свідка. Пе ред да чею кож ним з них по -
ка зань го ло ву ю чий вста нов лює їхню осо бу, по пе ре д жає про
криміна ль ну відповідальність за завідо мо не прав диві по ка зан -
ня, а свідка — й про криміна ль ну відповідальність за відмо ву
да ти по ка зан ня.

Свідки до пи ту ють ся по од но му за відсут ності ін ших, ще не
до пи та них свідків. Кож но му свідкові пе ред до пи том йо го по
суті спра ви став лять ся за пи тан ня, щоб з’ясу ва ти йо го сто сун -
ки з підсуд ним і по терпілим, і про по нується роз повісти все те,
що йо му відо мо в справі. Після то го йо го до пи ту ють про ку рор,
по терпілий, цивільний по зи вач, цивільний відпові дач, за хис -
ник, підсуд ний, судді та на родні засіда телі.

Як що свідка вик ли ка но в су до ве засідан ня за кло по тан ням
про ку ро ра або інших учас ників су до во го роз гля ду, за пи тан ня
цьо му свідкові ста вить спо чат ку той учас ник су до во го роз гля -
ду, за кло по тан ням яко го свідка вик ли ка но. Свідок, вик ли ка -
ний з ініціати ви су ду, до пи тується в за галь но му по ряд ку. До -
пи тані свідки за ли ша ють ся в залі су до во го засідан ня й не мо -
жуть по ки ну ти йо го до закінчен ня су до во го роз гля ду без доз -
во лу судді або го ло ву ю чо го. Кож но го свідка мож на до дат ко во
до пи та ти або пе ре до пи та ти в при сут ності інших, уже до пи та -
них свідків або на очній ставці.

Свідок, да ю чи по ка зан ня, мо же ма ти при собі но тат ки в
тих ви пад ках, ко ли по ка зан ня сто су ють ся будьBяких роз ра -
хунків та інших да них, які важ ко ут ри ма ти в пам’яті. Свідкові
доз во ляється за чи ту ва ти до ку мен ти, які сто су ють ся да но го
ним по ка зан ня. Ці до ку мен ти на ле жить пред’яви ти су ду й
учас ни кам су до во го роз гля ду на їхню ви мо гу; за по ста но вою
судді чи ух ва лою су ду во ни мо жуть бу ти приєднані до спра ви.

Суд з влас ної ініціати ви або за кло по тан ням про ку ро ра чи
інших учас ників су до во го роз гля ду мо же ого ло си ти по ка зан ня
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свідка, дані під час до су до во го розсліду ван ня або на суді, у ви -
пад ках: 1) на яв ності істот них су пе реч но с тей між по ка зан ня ми,
які свідок дав на суді й під час до су до во го слідства або дізнан -
ня; 2) не яв ки в су до ве засідан ня свідка, яв ка яко го з тих чи
інших при чин не мож ли ва.

Для за без пе чен ня без пе ки свідка, який підля гає до пи ту,
суд за влас ною ініціати вою або за кло по тан ням про ку ро ра, ад -
во ка та чи са мо го свідка ви но сить вмо ти во ва ну ух ва лу про
про ве ден ня до пи ту свідка з ви ко ри с тан ням технічних за собів
з іншо го приміщен ня, у то му числі за ме жа ми приміщен ня су -
ду, та на дан ня пра ва учас ни кам про це су слу ха ти йо го по ка зан -
ня, ста ви ти за пи тан ня та слу ха ти відповіді на них.

У разі, ко ли існує за гро за іден тифікації го ло су свідка, до -
пит мо же су про во д жу ва ти ся ство рен ням аку с тич них пе ре -
шкод. Як що до пи та ти свідка з ви ко ри с тан ням технічних за -
собів не мож ли во, суд до пи тує йо го у відсут ності підсуд но го.
До пи та ний свідок ви да ляється із за лу су до во го засідан ня.
Після по вер нен ня підсуд но го до за лу су ду го ло ву ю чий знай о -
мить йо го з по ка зан ня ми свідка і на дає йо му мож ливість да ти
по яс нен ня з цьо го при во ду (ст. 303 КПК). 

Ек с пер ти за в суді при зна чається у ви пад ках, ко ли для
вирішен ня пев них пи тань не обхідні на укові, технічні або інші
спеціальні знан ня. Ек с перт у су до во му засіданні бе ре участь у
дослідженні до казів і мо же з доз во лу су ду ста ви ти за пи тан ня
підсуд но му, по терпіло му й свідкам про об ста ви ни, які ма ють
зна чен ня для йо го вис нов ку.

Після з’ясу ван ня об ста вин, що ма ють зна чен ня для вис -
нов ку ек с пер та, суд дя або го ло ву ю чий про по нує про ку ро рові,
підсуд но му, йо го за хис ни кові та іншим учас ни кам су до во го
роз гля ду по да ти у пись мо во му ви гляді пи тан ня, які во ни ба -
жа ють по ста ви ти ек с пер тові. Суд обмірко вує ці пи тан ня, вра -
хо ву ю чи при цьо му дум ку учас ників су до во го роз гля ду, усу -
ває ті з них, які не сто су ють ся спра ви або не на ле жать до ком -
пе тенції ек с пер та, а та кож фор му лює ті пи тан ня, які він ста -
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вить пе ред ек с пер том з влас ної ініціати ви. Пи тан ня, на які му -
сить відповісти ек с перт, суд дя або го ло ву ю чий ого ло шує і пе -
ре дає ек с пер тові у пись мо во му ви гляді, після чо го ос тан ній
скла дає вис но вок. Вис но вок ек с пер та дається у пись мо во му
ви гляді, ого ло шується ним у су до во му засіданні й
приєднується су дом до спра ви.

Після ого ло шен ня вис нов ку ек с пер тові мо жуть ста ви ти ся
за пи тан ня про роз’яс нен ня і до пов нен ня йо го вис нов ку. Пи -
тан ня, по став лені ек с пер тові, та відповіді на них за но сять ся до
про то ко лу су до во го засідан ня. Суд мо же при зна чи ти до дат ко -
ву або по втор ну ек с пер ти зу. У цих ви пад ках роз гляд спра ви
мо же бу ти відкла де но.

Ре чові до ка зи ма ють бу ти ог ля нуті су дом і пред’яв ле ні
учас ни кам су до во го роз гля ду, а ко ли це не обхідно — свідкам і
ек с пер там. Осо би, яким пред’яв лені ре чові до ка зи, мо жуть
звер та ти ува гу су ду на ті або інші особ ли вості, які ма ють зна -
чен ня для вирішен ня спра ви, про що відзна чається у про то -
колі су до во го засідан ня. Ог ляд ре чо вих до казів, які не мож на
до ста ви ти в су до ве за сідан ня, про ва дить ся у разі не обхідності
на місці їх зна хо д жен ня.

До ку мен ти, що є до ка за ми у справі, ма ють бу ти ог ля нуті
або ого ло шені в су до во му засіданні. Ці дії мо жуть про ва ди ти -
ся як з ініціати ви су ду, так і за кло по тан ням учас ників су до во -
го роз гля ду в будьBякий мо мент су до во го слідства. З при во ду
відо мо стей, які містять ся в до ку менті, в не обхідних ви пад ках
мо жуть бу ти до пи тані під судні, по терпілі, свідки, ви тре бу вані
й пе ревірені інші до ка зи.

Ог ляд місця події в не обхідних ви пад ках про ва дить ся су -
дом з уча с тю про ку ро ра, підсуд но го, йо го за хис ни ка, по -
терпіло го, цивільно го по зи ва ча, цивільно го відповіда ча або
їхніх пред став ників, а ко ли цьо го ви ма га ють об ста ви ни спра ви
— то й з уча с тю свідків та ек с пертів. При був ши на місце ог ля -
ду, суд дя або го ло ву ю чий ого ло шує су до ве засідан ня про дов -
же ним, і суд при сту пає до ог ля ду. При цьо му підсуд но му,
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свідкам, по терпіло му та екс пер там мо жуть бу ти по став лені у
зв’яз ку з ог ля дом за пи тан ня. Об ви ну вач, підсуд ний, йо го за -
хис ник та інші учас ни ки су до во го роз гля ду ма ють пра во при
ог ляді звер та ти ува гу на все те, що, на їхню дум ку, мо же спри -
я ти з’ясу ван ню об ста вин спра ви. Хід про ве ден ня ог ля ду та йо -
го ре зуль та ти фіксу ють ся в про то колі су до во го засідан ня.

З ме тою пе ревірки і уточ нен ня фак тич них да них, одер жа -
них у ході су до во го слідства, суд вмо ти во ва ною ух ва лою, а
суд дя — по ста но вою вправі до ру чи ти ор га ну, який про во див
розсліду ван ня, ви ко на ти певні слідчі дії. В ух валі чи по ста нові
за зна чається, для з’ясу ван ня яких об ста вин і які са ме слідчі дії
не обхідно про ве с ти, та вста нов люється строк ви ко нан ня до ру -
чен ня.

Осо ба, яка ви ко нує до ру чен ня про во дить відповідну
слідчу дію з до дер жан ням ви мог, пе ред ба че них гла ва ми 11—18
КПК. Про то ко ли слідчих дій та інші здо буті до ка зи пе ре да -
ють ся су ду, який дав до ру чен ня. Про то кол слідчої дії та інші
до ка зи, що надійшли від ор га ну, який ви ко ну вав до ру чен ня
досліджу ють ся в су до во му засіданні й приєдну ють ся до спра -
ви (ст. 3151 КПК).

Після роз гля ду су дом усіх до казів, що є в справі, суд дя або
го ло ву ю чий опи тує учас ників су до во го роз гля ду, чи ба жа ють
во ни до пов ни ти су до ве слідство й чим са ме. У ви пад ках за яв -
лен ня кло по тань суд їх об го во рює і роз в’язує, про що ви но сить
по ста но ву чи ух ва лу. Після роз в’язан ня кло по тань і ви ко нан -
ня до дат ко вих дій суд дя або го ло ву ю чий ого ло шує су до ве
слідство закінче ним.

4. Су дові де ба ти. Після закінчен ня су до во го слідства суд
пе ре хо дить до су до вих де батів, які є важ ли вою скла до вою ча -
с ти ною су до во го роз гля ду. В ході де батів підво дять ся підсум -
ки су до во го слідства, про ва дять ся аналіз та оцінка зібра них і
дослідже них у суді до казів, роб лять ся вис нов ки в справі.

Де ба ти по ля га ють у про мо вах про ку ро ра, по терпіло го — в
спра вах при ват но го об ви ну ва че ний, а в спра вах, в яких про ку -
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рор не бе ре участі, — цивільно го по зи ва ча, цивільно го
відповіда ча або їхніх пред став ників, за хис ни ка, а за йо го
відсут ності — са мо го підсуд но го.

Учас ни ки су до во го роз гля ду ма ють пра во в су до вих де ба -
тах по си ла ти ся тільки на ті до ка зи, які бу ли дослі джені в су до -
во му засіданні. Як що під час цих де батів ви ник не по тре ба по -
да ти нові до ка зи, суд віднов лює су до ве слідство. Після
закінчен ня віднов ле но го су до во го слідст ва суд зно ву відкри -
ває су дові де ба ти з при во ду до дат ко во дослідже них об ста вин.

Суд не вправі об ме жу ва ти три валість су до вих де батів пев -
ним ча сом. Суд дя або го ло ву ю чий зу пи няє учас ників су до вих
де батів ли ше в тих ви пад ках, ко ли во ни в про мо вах ви хо дять
за межі спра ви, що роз гля дається.

Після закінчен ня про мов учас ни ки су до вих де батів ма ють
пра во обміня ти ся репліка ми. Пра во ос тан ньої реп ліки на ле -
жить за хис ни кові, а ко ли йо го не має — підсуд но му. Репліка
яв ляє со бою ко рот ке за пе ре чен ня на про мо ву, ви го ло ше ну
тим чи іншим учас ни ком су до вих де батів. На при клад, про ку -
рор мо же ви с ту пи ти з реплікою, в якій на во дить ті чи інші за -
пе ре чен ня про ти якихBне будь по ло жень, вис лов ле них у про -
мові за хис ни ка. Реплі ку мож на ви ко ри с та ти ли ше один раз. 

5. Ос таннє сло во підсуд но го. Після про мо ви за хис ни ка
або підсуд но го суд дя чи го ло ву ю чий ого ло шує су дові де ба ти
закінче ни ми й на дає підсуд но му ос таннє сло во. У ньо му
підсуд ний повідом ляє су ду все, що він вва жає за потрібне ска -
за ти пе ред ви да лен ням су ду до на рад чої кімна ти для по ста нов -
лен ня ви ро ку. Суд не вправі об ме жу ва ти три валість ос тан нь о -
го сло ва підсуд но го пев ним ча сом. Ста ви ти за пи тан ня під суд -
но му під час ос тан нь о го сло ва не доз во ляється. Ко ли підсуд -
ний в ос тан нь о му слові повідо мить про нові об ста ви ни, які ма -
ють істот не зна чен ня для спра ви, суд із сво єї ініціати ви, а та -
кож за кло по тан ням про ку ро ра чи інших учас ників су до во го
роз гля ду віднов лює су до ве слідство. Після закінчен ня віднов -
ле но го су до во го слідства суд відкри ває су дові де ба ти з при во -
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ду до дат ко во дослідже них об ста вин і на дає ос таннє сло во
підсуд но му.

За слу хав ши ос таннє сло во підсуд но го, суд не гай но пе ре -
хо дить до на рад чої кімна ти для по ста нов лен ня ви ро ку, про що
суд дя або го ло ву ю чий ого ло шує при сутнім у залі су до во го
засідан ня.

6. По ста нов лен ня ви ро ку. КПК Ук раїни ви рок су ду ви -
зна чає як рішен ня су ду пер шої інстанції про винність або не -
винність відда ної до су ду осо би (ст. 32). Ве ли ке соціаль не й
пра во ве зна чен ня ви ро ку виз на ча ють ті ви сокі ви мо ги, яким
він по ви нен відповіда ти з точ ки зо ру йо го змісту, струк ту ри,
по ряд ку по ста нов лен ня. Ос новні ви мо ги — за конність та об -
грун то ваність.

За кон ним є ви рок, ви не се ний на ос нові пра виль но го за -
сто су ван ня ма теріаль но го за ко ну і з до три ман ням при
розсліду ванні та роз гляді спра ви ви мог про це су аль но го за ко -
ну. Об грун то ваність ви ро ку оз на чає, що йо го зміст і вис нов ки
ма ють відповіда ти фак тич ним об ста ви нам спра ви, ба зу ва ти ся
на до ка зах, роз г ля ну тих у су до во му засіданні.

Ви рок по ста нов ляється в ок ре мо му приміщенні — на -
радчій кімнаті. Під час на ра ди й по ста нов лен ня ви ро ку в на -
радчій кімнаті мо жуть бу ти при сутніми ли ше судді, які вхо -
дять до скла ду су ду в даній справі. Судді не ма ють пра ва роз -
го ло шу ва ти мірку ван ня, що вис лов лю ва ли ся в на радчій
кімнаті.

По ста нов лен ню ви ро ку пе ре дує на ра да суддів. Го ло ву ю -
чий по ви нен ста ви ти на об го во рен ня кож не пи тан ня в такій
формі, щоб на ньо го мож на бу ло да ти тільки по зи тив ну або не -
га тив ну відповідь. При вирішенні кож но го ок ре мо го пи тан ня
ніхто із суддів не має пра ва ут ри му ва ти ся від го ло су ван ня. Го -
ло ву ю чий го ло сує ос таннім. Всі пи тан ня вирішу ють ся
більшістю го лосів.

Суд дя, який за ли шив ся в мен шості, має пра во вик ла сти
пись мо во свою ок ре му дум ку, яка приєднується до спра ви, але

207

Глава 4. Провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції



ого ло шен ню не підля гає. Ко ли криміна ль на спра ва, в якій є
ок ре ма дум ка, не роз гля да ла ся су дом апе ляційної інстанції, то
після то го, як ви рок су ду на брав за кон ної си ли, ок ре ма дум ка
ра зом зі спра вою на прав ляється го лові су ду ви що го рівня для
вирішен ня пи тан ня про не обхідність пе ре гля ду спра ви в ка -
саційно му по ряд ку.

Ко ли під час на ра ди при по ста нов ленні ви ро ку суд виз нає
не обхідним з’ясу ва ти будьBяку об ста ви ну, яка має зна чен ня
для спра ви, то він, не по ста нов ля ю чи ви ро ку, своєю ух ва лою
віднов лює су до ве слідство. Після закінчен ня віднов ле но го су -
до во го слідства за леж но від йо го ре зуль татів суд відкри ває су -
дові де ба ти з при во ду до дат ко во дослідже них об ста вин, на дає
підсуд но му ос таннє сло во й ви хо дить до на рад чої кімна ти,
щоб по ста но ви ти ви рок, або як що досліджен ня цих об ста вин у
су ді ви я ви ло ся не мож ли вим, ви не с ти ух ва лу про на прав лен ня
спра ви на до дат ко ве розсліду ван ня.

По ста нов ля ю чи ви рок, суд має виріши ти такі пи тан ня:
w чи ма ло місце діян ня, у вчи ненні яко го об ви ну ва чу -

ється підсуд ний; 
w чи містить це діян ня склад зло чи ну та якою са ме стат -

тею криміна ль но го за ко ну він пе ред ба че ний;
w чи ви нен підсуд ний у вчи ненні цьо го зло чи ну;
w чи підля гає підсуд ний по ка ран ню за вчи не ний ним зло -

чин;
w чи є об ста ви ни, що об тя жу ють або пом’як шу ють

відповідальність підсуд но го, та які са ме;
w яка са ме міра по ка ран ня має бу ти при зна че на під суд но -

му й чи по ви нен він її відбу ва ти;
w чи підля гає за до во лен ню цивільний по зов, на чию ко -

ристь та в яко му розмірі й чи підля га ють відшко ду ван -
ню збит ки, за подіяні по терпіло му, як що цивільний по -
зов не був за яв ле ний;

w що зро би ти з май ном, опи са ним для за без пе чен ня
цивільно го по зо ву й мож ли вої конфіскації май на;
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w що зро би ти з ре чо ви ми до ка за ми, зо к ре ма з гро ши ма,
цінно с тя ми та інши ми ре ча ми, на жи ти ми зло чин ним
шля хом;

w на ко го по кла да ють ся су дові ви т ра ти і в яко му розмірі;
w який за побіжний захід слід об ра ти що до підсуд но го;
w чи слід за сто со ву ва ти до підсуд но го при му со ве ліку -

ван ня, чи вста но ви ти над ним опіку ван ня. При му со ве
лі ку ван ня мо же бу ти за сто со ва не ли ше за на яв ності
відпо відно го вис нов ку ліку валь ної ус та но ви.

Відповідно до за ко ну ви рок мо же бу ти двох видів: об ви ну -
валь ним або ви прав ду валь ним (ст. 327 КПК).

Суд ви но сить об ви ну валь ний ви рок, ко ли винність
підсуд но го у вчи ненні зло чи ну до ве де на. Об ви ну валь ний ви -
рок не мо же грун ту ва ти ся на при пу щен нях і по ста нов ляється
ли ше на до стовірних до ка зах. Всі сумніви що до до ве де ності
об ви ну ва чен ня, як що їх не мож на усу ну ти, тлу ма чать ся на ко -
ристь підсуд но го.

Як що підсуд ний виз нається вин ним у вчи ненні зло чи ну,
суд по ста нов ляє об ви ну валь ний ви рок і при зна чає підсуд но му
по ка ран ня, пе ред ба че не криміна ль ним за ко ном. Суд по ста -
нов ляє об ви ну валь ний ви рок без при зна чен ня по ка ран ня, як -
що на мо мент роз гля ду спра ви в суді діян ня втра ти ло
суспільну не без печність або осо ба, яка йо го вчи ни ла, пе ре ста -
ла бу ти суспільне не без печ ною.

Ви прав ду валь ний ви рок по ста нов ляється: а) ко ли не вста -
нов ле но події зло чи ну; б) ко ли в діянні підсуд но го не має скла -
ду зло чи ну; в) ко ли не до ве де но участі підсуд но го у вчи ненні
зло чи ну.

Не за леж но від то го, з яких підстав ви не се но ви прав ду -
валь ний ви рок, він цілком ре абілітує підсуд но го, ви знає йо го
не вин ним у пред’яв ле но му об ви ну ва ченні. При по ста нов ленні
ви прав ду валь но го ви ро ку суд зо бов’яза ний роз’яс ни ти ви -
прав да но му по ря док віднов лен ня йо го по ру ше них прав і
відшко ду ван ня ма теріаль них збитків.
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По ста нов ля ю чи об ви ну валь ний ви рок, суд за леж но від до -
ве де ності підстав і розміру цивільно го по зо ву за до воль няє
цивільний по зов цілком або ча ст ко во чи відмов ляє в цьо му.
При ви прав данні підсуд но го че рез не до веден ня йо го участі у
вчи ненні зло чи ну або за відсутністю події зло чи ну суд відмов -
ляє в цивільно му по зові. При ви прав данні підсуд но го за
відсутністю в йо го діях скла ду зло чи ну суд за ли шає по зов без
роз гля ду.

При за до во ленні цивільно го по зо ву суд до на бран ня ви ро -
ком за кон ної си ли мо же по ста но ви ти про вжит тя за ходів що -
до за без пе чен ня цивільно го по зо ву, як що та ких за ходів не бу -
ло вжи то раніше.

Розв’язав ши в на радчій кімнаті всі пи тан ня, що підля га -
ють вирішен ню, суд пе ре хо дить до скла дан ня ви ро ку. Ко жен
ви рок не за леж но від йо го ви ду й ха рак те ру скла дається з
трьох ча с тин: вступ ної, мо ти ву валь ної та ре зо лю тив ної.

У вступній ча с тині ви ро ку вка зується, що він по ста нов ле -
ний ім’ям Ук раїни, за зна ча ють ся на зва су ду, який ви но сить
ви рок, місце й час по ста нов лен ня ви ро ку, склад су ду, се к ре тар,
учас ни ки су до во го роз гля ду, пе ре кла дач, як що він брав участь
у су до во му засіданні, пріз ви ще, ім’я та по бать кові підсуд но го,
рік, місяць і день йо го на ро д жен ня, місце на ро д жен ня і місце
про жи ван ня, за нят тя, освіта, сімей ний стан та інші відо мості
про осо бу підсуд но го, що ма ють зна чен ня для спра ви, й кримі -
на ль ний за кон, що пе ред ба чає зло чин, у вчи ненні яко го об ви -
ну ва чується підсуд ний.

Мо ти ву валь на ча с ти на об ви ну валь но го ви ро ку міс тить
фор му лю ван ня об ви ну ва чен ня, виз на но го су дом до ве де ним, із
за зна чен ням місця, ча су, спо со бу, мо тивів і наслідків учи не но го
зло чи ну. В ній на во дять ся об ста ви ни, які виз на ча ють ступінь
вин ності кож но го з підсуд них, до ка зи, на яких грун ту ють ся вис -
нов ки су ду що до кож но го підсуд но го, із за зна чен ням мо тивів,
що по яс ню ють, чо му суд грун тує свій ви рок са ме на цих до ка зах
і відки дає інші. У разі виз нан ня ча с ти ни об ви ну ва чен ня не об -
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грун то ва ною суд по ви нен ука за ти підста ви цьо го. Суд зо -
бов’яза ний та кож на ве с ти мо ти ви зміни об ви ну ва чен ня та об -
ран ня да ної міри по ка ран ня або звільнен ня підсуд но го від по ка -
ран ня, підста ви до за сто су ван ня умо вно го за су д жен ня або по ка -
ран ня ниж че від най ниж чої межі, пе ред ба че ної за ко ном за да -
ний зло чин, а та кож підста ви об ран ня міри по ка ран ня, яка мо -
же при зна ча ти ся ли ше за об тя жу ю чих чи пом’як шу ю чих об ста -
вин, що за зна чені в за коні, за яким кваліфіко ва но зло чин.

Як що суд виз нає не обхідним за сто су ва ти до підсуд но го
при му со ве ліку ван ня або вста но ви ти над ним опіку ван ня, в
мо ти ву валь ній ча с тині ви ро ку за зна ча ють ся мо ти ви та ко го
рішен ня. За на яв ності кло по тань гро мадсь ких ор ганізацій або
тру до вих ко лек тивів про умов не за су д жен ня і про пе ре да чу їм
підсуд но го для пе ре ви хо ван ня і ви прав лен ня суд у мо ти ву -
вальній ча с тині ви ро ку за зна чає мо ти ви за до во лен ня чи відхи -
лен ня кло по тань.

Мо ти ву валь на ча с ти на ви прав ду валь но го ви ро ку має
місти ти фор му лю ван ня об ви ну ва чен ня, яке пред’яв ле не
підсуд но му й виз на не су дом не до ве де ним, а та кож під ста ви
для ви прав дан ня підсуд но го із за зна чен ням мо ти вів, з яких
суд відки дає до ка зи об ви ну ва чен ня. Не до пу с кається вклю -
чен ня до ви ро ку фор му лю вань, які став лять під сумнів не -
винність ви прав да но го. Ви кла да ють ся та кож підста ви для за -
до во лен ня або відхи лен ня цивіль но го по зо ву.

У ре зо лю тивній ча с тині об ви ну валь но го ви ро ку вка зу -
ють ся: прізви ще, ім’я та по бать кові підсуд но го; криміна ль ний
за кон, за яким підсуд но го виз на но вин ним; по ка ран ня, при -
зна че не підсуд но му за кож ним з об ви ну ва чень, що виз нані су -
дом до ве де ни ми; ос та точ на міра по ка ран ня, об ра на су дом; по -
ча ток стро ку відбу ван ня по ка ран ня; три валість іспи то во го
стро ку, як що за сто со ва но умо вне за су д жен ня; рішен ня про
цивільний по зов, ре чові до ка зи, су дові ви т ра ти, залік по пе ред -
нь о го ув’яз нен ня, за побіжний захід до на бран ня ви ро ком за -
кон ної си ли і вказівка про по ря док і строк ос кар жен ня ви ро ку.
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Міра по ка ран ня виз на чається та ким чи ном, щоб при ви ко -
нанні ви ро ку не ви ник ло ніяких сумнівів що до ви ду й розміру
по ка ран ня, при зна че но го су дом. Ко ли підсуд но му бу ло
пред’яв ле но кілька об ви ну ва чень і де які з них не бу ли до ве -
дені, то в ре зо лю тивній ча с тині ви ро ку за зна чається, в яких із
них підсуд ний ви прав да ний, а в яких — за су д же ний.

У ре зо лю тивній ча с тині ви прав ду валь но го ви ро ку за зна -
чається прізви ще, ім’я та по бать кові ви прав да но го; вка -
зується, що підсуд ний у пред’яв ле но му об ви ну ва чен ні виз на -
ний не вин ним і по су ду ви прав да ним; вка зується про ска су -
ван ня за побіжно го за хо ду, за ходів що до за без пе чен ня
цивільно го по зо ву і мож ли вої конфіскації май на, про ре чові
до ка зи, су дові ви т ра ти і по ря док та строк ос кар жен ня ви ро ку.

Після підпи сан ня ви ро ку судді по вер та ють ся до за ли
засідан ня, де суд дя або го ло ву ю чий про го ло шує ви рок. Всі при -
сутні в залі су до во го засідан ня, в то му числі й чле ни су ду, за слу -
хо ву ють ви рок сто я чи. Суд дя або го ло ву ю чий роз’яс нює
підсуд но му зміст ви ро ку, а та кож стро ки й по ря док йо го ос кар -
жен ня. Як що підсуд но го за су д же но до довічно го поз бав лен ня
волі, го ло ву ю чий роз’яс нює йо му йо го пра во по да ти кло по тан -
ня про по ми лу ван ня. Як що підсуд ний не во лодіє ук раїнською
мо вою, то після про го ло шен ня ви ро ку пе ре кла дач за чи тує йо го
рідною мо вою підсуд но го або мо вою, якою він во лодіє.

При ви прав данні підсуд но го чи звільненні йо го від відбу -
ван ня по ка ран ня або при за су д женні йо го до по ка ран ня, не
пов’яза но го з поз бав лен ням волі, суд, як що підсуд ний пе ре бу -
ває під вар тою, не гай но звільняє йо го зBпід вар ти в залі су до -
во го засідан ня.

З ме тою за без пе чен ня за су д же но му чи ви прав да но му
мож ли вості своєчас но го ос кар жен ня ви ро ку за кон зо бов’язує
суд вру чи ти йо му копію ви ро ку не пізніше трьох днів після йо -
го про го ло шен ня.

Од но час но з по ста нов лен ням ви ро ку суд за на яв ності для
то го підстав має пра во ви не с ти ок ре му ух ва лу (по ста но ву),
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яка ого ло шується в су до во му засіданні. Ок ре ма ух ва ла ви но -
сить ся, ко ли при роз гляді спра ви вста нов лені по ру шен ня за -
ко ну чи прав гро ма дян, до пу щені при про ва д женні до су до во го
розсліду ван ня, при чи ни та умо ви, що сприя ли вчи нен ню зло -
чи ну, амо ральні вчин ки ок ре мих осіб чи інші об ста ви ни, на які
суд вва жає не обхідним ре а гу ва ти, ко ли у за су д же но го до поз -
бав лен ня волі є не по внолітні діти, які за ли ши ли ся без на гля ду
й по тре бу ють ула ш ту ван ня або вста нов лен ня над ни ми опіки
чи піклу ван ня, та в де я ких інших ви пад ках (ст. 232 КПК).

7. Особ ливі по ряд ки про ва д жен ня. Істотні особ ли вості
про ва д жен ня в ок ре мих ка те горіях справ зу мов лю ють ся спе -
цифічним суб’єктом зло чи ну (не по внолітні) чи іншо го
суспільно не без печ но го діян ня (не о судні) або ж спе цифі кою
про це су аль ної діяль ності в стадіях по ру шен ня справ про де які
зло чи ни й по пе ред нь о го роз гля ду спра ви (спра ви при ват но го
об ви ну ва чен ня і про то коль на фор ма до су до вої підго тов ки ма -
теріалів).

Особ ли вості про ва д жен ня в спра вах про зло чи ни не по -
внолітніх. За за галь ним пра ви лом, кримінальній відповідаль -
ності підля га ють осо би, яким до вчи нен ня зло чи ну ми ну ло 16
років, і ли ше за вчи нен ня де я ких найбільш тяж ких зло чинів
(убив ст во, умис не за подіян ня тілес них уш ко д жень, що спри -
чи ни ли роз лад здо ров’я, крадіжка, грабіж, розбій та де які інші)
— з 14 років (ст. 22 КК). Зва жа ю чи на не по вну фізич ну й
соціаль ну зрілість цих осіб, їх об ме же ну пра воB і дієздатність,
за ко но да вець пе ред ба чив такі особ ли вості про ва д жен ня, які
на да ють їм до дат кові, порівня но з до рос ли ми, га рантії на за -
хист, доз во ля ють про це су аль ним ор га нам звільни ти їх від
криміна ль ної відповідаль ності або відбу ван ня по ка ран ня.

На сам пе ред виз на чи мо особ ли вості пред ме та до ка зу ван ня
в спра вах про зло чи ни не по внолітніх. За кон пе ред ба чає, що
при про ва д женні до су до во го слідства й роз гляді та ких справ у
суді крім об ста вин, які підля га ють до ка зу ван ню в кожній
справі (ст. 64 КПК), не обхід но та кож з’ясу ва ти: точ ний вік не -
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по внолітньо го (чис ло, місяць, рік на ро д жен ня); стан йо го здо -
ров’я і за галь но го роз вит ку, при чо му за на яв ності да них про
ро зу мо ву відсталість не по внолітньо го, не пов’яза ну з ду шев -
ним за хво рю ван ням, з’ясо вуєть ся, чи міг він повністю усвідо -
млю ва ти зна чен ня своїх дій і якою мірою ке ру ва ти ни ми; ха -
рак те ри с ти ку осо би не по внолітньо го; умо ви йо го жит тя і ви -
хо ван ня; об ста ви ни, які не га тив но впли ва ли на йо го ви хо ван -
ня; на явність до рос лих підмов ників та інших осіб, які втяг ли
не по внолітньо го в зло чин ну діяльність.

В усіх ви пад ках про зло чи ни не по внолітніх про ва джен ня
до су до во го слідства є обов’яз ко вим. Во но здійснюється
слідчи ми ор ганів внутрішніх справ або про ку ра ту ри. Ве ден ня
та ких справ по кла дається на слідчих, які спеціалізу ють ся на
них.

У спра вах про зло чи ни не по внолітніх участь за хис ни ка
обов’яз ко ва з мо мен ту пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня, а в разі
за три ман ня не по внолітньо го як підо зрю ва но го або за сто су -
ван ня до ньо го за побіжно го за хо ду у ви гляді взят тя під вар ту
до пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня — з мо мен ту ого ло шен ня йо -
му про то ко лу за три ман ня або по ста но ви про за сто су ван ня
цьо го за побіж но го за хо ду, але не пізніше як за 24 го ди ни з мо -
мен ту за три ман ня.

Су до вий роз гляд справ зу мов люється до дат ко ви ми га -
рантіями пра ва не по внолітньо го підсуд но го на за хист, за без -
пе чен ня ви хов но го й за побіжно го впли ву су до вих про цесів у
цих спра вах, найбільш по вно го вста нов лен ня да них, які ха рак -
те ри зу ють осо бу й по ведінку підлітка, умов йо го ви хо ван ня,
на вчан ня, ро бо ти.

ПоBпер ше, за мо ти во ва ною ух ва лою су ду у спра вах осіб,
які не до сяг ли 16 років, до пу с кається за кри тий су до вий роз -
гляд (ст. 20 КПК).

ПоBдру ге, в су до ве засідан ня вик ли ка ють ся бать ки або
інші за конні пред став ни ки не по внолітньо го підсуд но го. Во ни
є учас ни ка ми су до во го роз гля ду й ма ють пра во за яв ля ти
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відво ди та кло по тан ня, по да ва ти до ка зи, бра ти участь у
дослідженні до казів.

ПоBтретє, про час і місце роз гля ду спра ви не по вно літньо го
суд сповіщає служ бу в спра вах не по внолітніх, підприємство,
ус та но ву та ор ганізацію, в яких на вчав ся або пра цю вав не по -
внолітній. Суд уп раві вик ли ка ти в су до ве засідан ня пред став -
ників цих ор ганів та ор ганізацій.

ПоBчет вер те, суд, вис лу хав ши дум ку за хис ни ка й за кон но -
го пред став ни ка підсуд но го й вис но вок про ку ро ра, вправі
своєю ух ва лою ви да ли ти не по внолітньо го із за ли су до во го
засідан ня на час досліджен ня об ста вин, які мо жуть не га тив но
впли ну ти на не по внолітньо го. Як що об ста ви ни, що досліджу -
ва ли ся за йо го відсут ності, пов’язані з об ви ну ва чен ням, го ло -
ву ю чий повідо мляє про них підсуд но му після по вер нен ня йо -
го до за лу су до во го засідан ня.

ПоBп’яте, при по ста нов ленні ви ро ку суд зо бов’яза ний у разі
звільнен ня від по ка ран ня із за сто су ван ням при му со вих за ходів
ви хов но го ха рак те ру відповід но до ст. 105 КК об го во ри ти пи -
тан ня про не обхідність при зна чен ня не по внолітньо му ви хо ва -
те ля і за по зи тив но го вирішен ня цьо го пи тан ня вка за ти в мо ти -
ву вальній ча с тині ви ро ку підста ви, а в ре зо лю тивній — сфор му -
лю ва ти рішен ня про не обхідність при зна чен ня ви хо ва те ля.

ПоBшо с те, як що суд прий де до вис нов ку про мож ли вість
ви прав лен ня не по внолітньо го, який учи нив зло чин, що не яв -
ляє ве ли кої суспільної не без пе ки, без за сто су ван ня криміна -
ль но го по ка ран ня, він мо же звільни ти від відбу ван ня по ка ран -
ня з ви про бу ван ням. У разі звільнен ня не по внолітньо го від
відбу ван ня по ка ран ня з ви про бу ван ням суд мо же по кла с ти на
ок ре му осо бу за її зго дою або на її про хан ня обов’язок що до на -
гля ду за за су д же ним та про ве ден ня з ним ви хов ної ро бо ти (ст.
104 КК).

Криміна ль на спра ва не мо же бу ти по ру ше на, а по ру ше на
спра ва підля гає за крит тю що до осо би, яка не до сяг ла на час
вчи нен ня суспільно не без печ но го діян ня оди над ця тирічно го

215

Глава 4. Провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції



віку. До осіб з оди над ця тирічно го до шістнад ця тирічно го віку
суд мо же за сто су ва ти при му со ві за хо ди ви хов но го ха рак те ру,
які не є криміна ль ним по ка ран ням.

Суд дя при зна чає спра ву до роз гля ду в су до во му засі данні
у строк не пізніше як за 10 днів. Роз гляд спра ви про ва дить ся у
відкри то му су до во му засіданні з обов’яз ко вою уча с тю про ку -
ро ра і за хис ни ка.

Ве деть ся про то кол су до во го засідан ня. Після закін чен ня
су до вої пе ревірки свої дум ки вис лов лю ють про ку рор і за хис -
ник. Після цьо го суд ви хо дить у на рад чу кім на ту для ви не сен -
ня ух ва ли.

За хо да ми ви хов но го впли ву є: за сте ре жен ня; об ме жен ня
дозвілля і вста нов лен ня особ ли вих ви мог до по ведінки не по -
внолітньо го; пе ре да ча під на гляд бать ків, опікунів, піклу валь -
ників під на гляд пе да гогічно го або тру до во го ко лек ти ву за йо -
го зго дою, а та кож ок ре мих гро ма дян на їхнє про хан ня;
відшко ду ван ня збитків (з п’ят над ця тирічно го віку, як що є
май но або за робітки); на прав лен ня не по внолітньо го до спеці -
аль ної на вчаль ноBви хов ної ус та но ви на строк до трьох ро ків;
при зна чен ня ви хо ва те ля (ст. 105 КК).

За на яв ності до статніх підстав вва жа ти, що осо ба, яка
підля гає за ух ва лою су ду на прав лен ню до спеціаль но го на -
вчаль ноBви хов но го за кла ду, бу де зай ма ти ся про ти прав ною
діяльністю, а та кож з ме тою за без пе чен ня ви ко нан ня своєї ух -
ва ли суд уп раві тим ча со во, стро ком до 30 діб, помісти ти цю
осо бу в прий маль никBроз подільник для не по внолітніх, який
до став ляє її до спеціаль но го на вчаль ноBви хов но го за кла ду (ст.
447 КПК).

Особ ли вості про ва д жен ня в спра вах при ват но го об ви ну -
ва чен ня. Згідно з ч. 1 ст. 27 КПК спра ви про умис не лег ке
тілес не уш ко д жен ня (ст. 125 КК), по бої і мор ду ван ня (ч. 1 ст.
126 КК), самоправство (ст. 356 КК) по ру шу ють ся за скар гою
по терпіло го, яко му й на ле жить у та ко му разі пра во підтри му -
ва ти об ви ну ва чен ня.
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У цих спра вах дізнан ня і до су до ве слідство не про ва дять -
ся. За зна чені спра ви підля га ють за крит тю у разі при ми рен ня
по терпіло го з об ви ну ва че ним. При ми рен ня мо же ста ти ся ли -
ше до ви да лен ня су ду в на рад чу кімна ту для по ста нов лен ня
ви ро ку. За ко но да вець ви хо дить з то го, що за зна чені зло чи ни
не яв ля ють со бою ве ли кої суспільної не без пе ки, й конфлікти,
які ле жать в їх ос но ві, мо жуть бу ти розв’язані й без втру чан ня
про ку ро ра, слідчих ор ганів і су ду.

Скар га по терпіло го по вин на відповіда ти ви мо гам, які
вста нов лені ст.ст. 223, 224 КПК що до об ви ну валь но го вис нов -
ку. Суд дя, одер жав ши від по терпіло го скар гу з про хан ням по -
ру ши ти спра ву, прий має од не із та ких рішень: 1) за ли шає
скар гу без роз гля ду, як що во на не відповідає ви мо гам, за зна -
че ним у КПК, та по вер тає її особі, яка по да ла скар гу; 2) за на -
яв ності до то го підстав відмов ляє в по ру шенні криміна ль ної
спра ви або над си лає її за на лежністю про ку ро ру; 3) за на яв -
ності до статніх да них, які вка зу ють на вчи нен ня зло чи ну, пе -
ред ба че но го ст. 27 КПК, по ру шує криміна ль ну спра ву і при -
зна чає її до роз гля ду.

Підсуд но му не пізніше як за три до би до слу хан ня спра ви
має бу ти вру че на повістка про вик лик йо го в су до ве засідан ня
із за зна чен ням статті криміна ль но го за ко ну, за якою він об ви -
ну ва чується. Про час вру чен ня по вістки за зна чається в про то -
колі су до во го засідан ня.

У ви пад ку над хо д жен ня до су ду скар ги про зустрічне об -
ви ну ва чен ня у вчи ненні зло чи ну, вка за но го в ч. 1 ст. 27 КПК,
суд дя ви но сить по ста но ву про по ру шен ня криміна ль ної спра -
ви за зустрічним об ви ну ва чен ням. Зустрічні об ви ну ва чен ня
мо жуть бу ти об’єднані в од ну спра ву, що сприяє все бічно му,
по вно му й об’єктив но му досліджен ню її об ста вин, еко номії
про це су аль них за собів, сил і ча су су ду та учас ників су до во го
роз гля ду.

У ви нят ко вих ви пад ках спра ва про зло чи ни, вка зані в ч. 1
ст. 27 КПК, мо же бу ти по ру ше на й за відсут ності скар ги по -
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терпіло го. Та ке пра во на да не за ко ном тільки про ку ро ру й ли -
ше за умо ви, що спра ва має особ ли ве суспільне зна чен ня, а та -
кож ко ли по терпілий че рез свій без по рад ний стан, за лежність
від об ви ну ва че но го чи з інших при чин не мо же за хи с ти ти свої
за конні інте ре си. Спра ва, по ру ше на про ку ро ром, на прав -
ляється для про ва джен ня до су до во го слідства, а після
закінчен ня розслі ду ван ня роз гля дається су дом у за галь но му
по ряд ку як спра ва публічно го об ви ну ва чен ня. Во на не підля -
гає за крит тю в разі при ми рен ня по терпіло го з об ви ну ва че ним. 

На по ста но ву про відмо ву в по ру шенні криміна ль ної спра -
ви про тя гом се ми діб з дня її ви не сен ня осо ба, яка по да ла скар -
гу вправі по да ти апе ляцію до апе ляційно го су ду (ст. 251
КПК).

За кон пе ред ба чає, що спра ви про згвал ту ван ня без об тя -
жу ю чих об ста вин (ч. 1 ст. 152 КК) по ру шу ють ся про ку ро ром,
слідчим, ор га ном дізнан ня, су дом не інак ше, як за скар гою по -
терпіло го, але за кри ти їх за при ми рен ням по терпіло го з об ви -
ну ва че ним не мож на. Во ни розсліду ють ся й роз гля да ють ся в
суді в за галь но му по ряд ку. Це так звані спра ви при ват -
но?публічно го об ви ну ва чен ня. За ко но да вець при цьо му ви хо -
див із то го, що не обхідно вра хо ву ва ти во ле ви яв лен ня по -
терпілої, для якої, мож ли во, є не ба жа ним роз го ло шен ня об ста -
вин і са мо го фак ту вчи нен ня згвал ту ван ня. Як ви ня ток, за
відсут ності скар ги по терпілої, спра ву про та кий зло чин вправі
по ру ши ти тільки про ку рор, як що по терпіла че рез свій без по -
рад ний стан, за лежність від об ви ну ва че но го чи з інших при -
чин не мо же за хи с ти ти свої за конні інте ре си (ч. 3 ст. 27 КПК).

Особ ли вості су до во го роз гля ду справ при ват но го об ви ну -
ва чен ня такі. У разі не яв ки без по важ них при чин по терпіло го
або йо го пред став ни ка спра ва підля гає за крит тю, од нак за кло -
по тан ням підсуд но го во на в цих ви пад ках мо же бу ти роз г ля -
ну та по суті за відсут ності по терпіло го (ст. 290 КПК). По -
терпілий у стадії су до во го роз гля ду є при ват ним об ви ну ва чем
і вправі осо би с то або че рез сво го пред став ни ка підтри му ва ти
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об ви ну ва чен ня, бра ти участь у су до вих де ба тах. Вступ про ку -
ро ра в спра ву не поз бав ляє по терпіло го цьо го пра ва.

Су до ве слідство в спра вах при ват но го об ви ну ва чен ня по -
чи нається з ого ло шен ня за яви по терпіло го, яка фак тич но
замінює об ви ну валь ний вис но вок.

В усіх спра вах при ват но го об ви ну ва чен ня по терпілий і йо -
го пред став ник ма ють пра во бра ти участь у су до вих де ба тах.

Про то коль на фор ма до су до вої підго тов ки ма те ріалів з
де я ких видів зло чинів, які не яв ля ють со бою ве ли кої
суспільної не без пе ки, бу ла вве де на з ме тою роз ван та жен ня
слідчих, щоб во ни змог ли зо се ре ди ти свої зу сил ля на
розсліду ванні більш тяж ких зло чинів, а та кож щоб мак си -
маль но на бли зи ти при зна чен ня по ка ран ня до вчи нен ня зло -
чи ну і в ко ротші стро ки до сяг ти ме ти по ка ран ня.

Про то коль на фор ма до су до вої підго тов ки ма теріалів ор га -
на ми дізнан ня пе ред ба че на в спра вах про такі зло чи ни, як ухи -
лен ня від спла ти аліментів на ут ри ман ня ді тей, не за кон на по -
руб ка лісу, хуліган ст во без об тя жую чих об ста вин та про де які
інші зло чи ни (пе релік їх да но в ст. 425 КПК).

У спра вах про ці зло чи ни ор га ни дізнан ня не пізніше як у
10Bден ний строк ус та нов лю ють об ста ви ни вчи не но го зло чи ну
й осо бу пра во по руш ни ка, одер жу ють по яс нен ня від ньо го,
оче видців та інших осіб, ви тре бу ють до відку про на явність або
відсутність су ди мості у пра во по руш ни ка, ха рак те ри с ти ку з
місця йо го ро бо ти або на вчан ня та інші ма теріали, які ма ють
зна чен ня для роз гля ду спра ви в суді (ч. 1 ст. 426 КПК).

Про ва д жен ня слідчих дій при цьо му не до пу с кається, крім
ог ля ду місця події, яке за кон доз во ляє ро би ти й до по ру шен ня
криміна ль ної спра ви (ч. 2 ст. 190 КПК).

Про об ста ви ни вчи не но го зло чи ну скла дається про то кол,
у яко му за зна ча ють ся: час і місце йо го скла дан ня; ким скла де -
но; дані про осо бу пра во по руш ни ка; місце й час вчи нен ня зло -
чи ну, йо го спо со би, мо ти ви, наслідки та інші істотні об ста ви -
ни; фак тичні дані, що підтвер д жу ють на явність зло чи ну й
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винність пра во по руш ни ка; ква ліфікація зло чи ну за стат тею
КК Ук раїни. До про то ко лу приєдну ють ся всі ма теріали, ви лу -
чені пред ме ти й до ку мен ти, а та кож спи сок осіб, які підля га -
ють вик ли ку в суд.

На чаль ник ор га ну дізнан ня за твер д жує про то кол, піс ля
чо го всі ма теріали пред’яв ля ють ся пра во по руш ни ку для оз -
най ом лен ня, про що ро бить ся відповідна відмітка в про то колі,
яка засвідчується підпи сом пра во по руш ни ка. Про то кол ра зом
з ма теріала ми над си лається про ку ро ру. 

Виз нав ши ма теріали до су до вої підго тов ки до статніми для
роз гля ду в су до во му засіданні, про ку рор ви но сить по ста но ву
про по ру шен ня криміна ль ної спра ви, оби рає що до пра во по -
руш ни ка в не обхідних ви пад ках за побіжний захід і скла дає об -
ви ну валь ний вис но вок та на прав ляє спра ву до су ду або по вер -
тає ма теріали для про ва д жен ня до су до во го слідства, а в разі
відсут ності підстав до по ру шен ня криміна ль ної спра ви
відмов ляє в її по ру шенні. 

Кримінальні спра ви, до су до ва підго тов ка ма теріалів у
яких про ва ди ла ся в про то кольній формі, підля га ють роз гля ду
в суді не пізніш як у 10Bден ний строк з мо мен ту над хо д жен ня
ма теріалів до су ду. Су до ве слідство в та ких спра вах по чи -
нається з ого ло шен ня по ста но ви про по ру шен ня криміна ль ної
спра ви і про ва дить ся за тим об ви ну ва чен ням, яке сфор му ль о -
ва не в цьо му про це су аль но му до ку менті (ст. 275 КПК).

При роз гляді спра ви в су до во му засіданні суд уп раві по -
ста но ви ти об ви ну валь ний чи ви прав ду валь ний ви рок або ж
по вер ну ти спра ву для про ва д жен ня до су до во го слідства, як що
ви ни кає не обхідність з’ясу ван ня істот них до дат ко вих об ста -
вин, які не мо жуть бу ти вста нов лені в су до во му засіданні.

Про ва д жен ня у спра вах про не о суд них і осіб, які за -
хворіли на ду шев ну хво ро бу після вчи нен ня зло чи ну.
Відповідно до ч. 2 ст. 417 КПК у спра вах про сус пільно не без -
печні діян ня, вчи нені осо бою в стані не о суд ності, а та кож про
зло чи ни осіб, які за хворіли на ду шев ну хво ро бу після вчи нен -
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ня ни ми зло чи ну, про ва д жен ня до су до во го слідства є обов’яз -
ко вим. За хис ник до пус кається до участі в та ких спра вах з мо -
мен ту вста нов лен ня фак ту ду шев но го за хво рю ван ня осо би,
при чо му участь за хис ни ка в справі з цьо го мо мен ту обов’яз ко -
ва. З цих осіб не мо же бу ти стяг ну та су ма для оп ла ти праці ад -
во ка та за здійснен ня за хи с ту. Ви т ра ти на за хист від но сять на
ра ху нок дер жа ви.

Після закінчен ня до су до во го слідства, як що на підставі
вис нов ку су до воBпсихіат рич ної ек с пер ти зи та ін ших до казів
бу де вста нов ле но, що осо ба під час вчи нен ня суспільно не без -
печ но го діян ня бу ла в не о суд но му стані або в по даль шо му за -
хворіла на ду шев ну хво ро бу, яка поз бав ляє її мож ли вості
усвідо млю ва ти свої дії або ке ру ва ти ни ми, скла дається по ста -
но ва про на прав лен ня спра ви до су ду для вирішен ня пи тан ня
про за сто су ван ня при му со вих за ходів ме дич но го ха рак те ру. В
по ста нові ма ють бу ти ви кла дені всі до ка зи, які підтвер д жу ють
вчи нен ня цією осо бою суспільно не без печ но го діян ня, а та кож
дані, які підтвер д жу ють, що во на за хворіла на ду шев ну хво ро -
бу. До по ста но ви обов’яз ко во до дається спи сок осіб, які підля -
га ють вик ли ку в су до ве засідан ня, а та кож інші до дат ки, ана -
логічні тим, що до да ють ся до об ви ну валь но го вис нов ку. Ця
по ста но ва ра зом зі спра вою над си лається про ку ро рові (ст.ст.
226, 417 КПК).

Одер жав ши спра ву з ука за ною по ста но вою слідчо го, про -
ку рор ви ко нує такі дії: 1) по го див шись з по ста но вою, за твер д -
жує її і над си лає спра ву до су ду; 2) по вер тає спра ву зі своєю
пись мо вою вказівкою слідчо му для про ве ден ня до дат ко во го
до су до во го слідства, як що ви знає, що психіат рич на ек с пер ти -
за та інші до ка зи, зібрані в справі, є не до статніми для то го, щоб
зро би ти вис но вок про психічний стан осо би, або що в справі не
зібра но до статніх до казів про те, що суспільно не без печ не
діян ня вчи не но да ною осо бою. Слідчий і про ку рор та кож ма -
ють пра во за кри ти криміна ль ну спра ву за на яв ності об ста вин,
пе ред ба че них ст. 213 КПК.
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Пи тан ня про підсудність ука за них справ вирішується на
за галь них підста вах. Стадії по пе ред нь о го роз гля ду спра ви суд -
дею в цих спра вах не має. Спра ви, що надійшли до су ду від
про ку ро ра, суд дя або го ло ва су ду, як що по го дить ся з по ста но -
вою слідчо го, вно сить без по се ред ньо в су до ве засідан ня.

Роз гляд спра ви по суті про ва дить ся у відкри то му су до во -
му засіданні з обов’яз ко вою уча с тю про ку ро ра та за хис ни ка.
Участь осо би, що до якої роз гля дається спра ва, не є обов’яз ко -
вою і мо же ма ти місце ли ше в то му разі, як що цьо му не пе ре -
шко д жає ха рак тер її за хво рю ван ня. У су до ве засідан ня вик ли -
кається за кон ний пред став ник не о суд но го. Суд зо бов’яза ний
за без пе чи ти йо му мож ли вість знай о ми ти ся з ма теріала ми
спра ви, бра ти участь у дослідженні до казів, по да ва ти до ка зи,
за яв ля ти відво ди й кло по тан ня і вправі до пи та ти йо го як
свідка. У не об хідних ви пад ках (ко ли ек с пер ти за не по вна, чи
не до стат ньо зро зуміла, або тре ба по ста ви ти ек с пер ту до дат -
кові за пи тан ня) в су до ве засідан ня вик ли кається ек с -
пертBпсихіатр, який брав участь у про ве денні ек с пер ти зи на
до су до во го слідстві. Суд мо же при зна чи ти по втор ну су до -
воBпсихіат рич ну ек с пер ти зу. В су до во му засіданні до пи ту ють -
ся свідки та пе ревіря ють ся до ка зи, що до во дять або спро с то ву -
ють вчи нен ня да ною осо бою суспіль но не без печ но го діян ня, а
та кож пе ревіря ють ся інші об ста ви ни, які ма ють істот не зна -
чен ня для вирішен ня пи тан ня про за сто су ван ня при му со вих
за ходів ме дич но го ха рак те ру. Вис но вок ек с пертівBпсихіатрів
підля гає ре тельній оцінці в су куп ності з інши ми до ка за ми.

Як що осо ба, сто сов но якої роз гля дається спра ва, ви кли ка -
на в су до ве засідан ня, суд вис лу хо вує її по яс нен ня, а потім
вис но вок ек с пер та. При цьо му слід ма ти на увазі, що, згідно зі
ст. 65 КПК по яс нен ня та кої осо би не мо жуть роз гля да ти ся як
дже ре ло до казів у справі й на них не мо же грун ту ва ти ся
рішен ня в справі.

Після закінчен ня су до во го слідства вис лов лює свою дум ку
про ку рор, а потім за хис ник. От же, су дові де ба ти в цих спра вах,
на відміну від інших криміна ль них справ, не відкри ва ють ся.
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За слу хав ши дум ку про ку ро ра й за хис ни ка, суд ви хо дить у
на рад чу кімна ту для ви не сен ня ух ва ли, де вирі шує такі пи тан -
ня:

1) чи ма ло місце суспільно не без печ не діян ня, з при во ду
яко го по ру ше на спра ва?

2) чи вчи не но це діян ня осо бою, що до якої роз гля да ється
спра ва?

3) чи вчи ни ла осо ба за зна че не діян ня в стані не о суд ності,
чи за хворіла во на після вчи нен ня зло чи ну на ду шев ну хво ро -
бу, яка ви клю чає за сто су ван ня по ка ран ня?

4) чи слід за сто су ва ти до цієї осо би при му со вий захід ме -
дич но го ха рак те ру і як що слід, то який са ме?

Суд відповідно до ст. 94 КК мо же за сто су ва ти такі при му -
сові за хо ди ме дич но го ха рак те ру: 1) на дан ня ам бу ла тор ної
психіат рич ної до по мо ги в при му со во му по ряд ку; 2)
госпіталізація до психіат рич но го за кла ду із зви чай ним на гля -
дом; 3) госпіталізація до психіат рич но го за кла ду із по си ле ним
на гля дом; 4) госпіталізація до психіат рич но го за кла ду із су во -
рим на гля дом.

На дан ня ам бу ла тор ної психіат рич ної до по мо ги в при му -
со во му по ряд ку мо же бу ти за сто со ва не су дом сто сов но осо би,
яка страж дає на психічні роз ла ди і вчи ни ла суспільно не без -
печ не діян ня, як що осо ба за ста ном сво го психічно го здо ров’я
не по тре бує госпіталізації до психіат рич но го за кла ду.

Госпіталізація до психіат рич но го за кла ду із зви чай ним на -
гля дом мо же бу ти за сто со ва на су дом що до психіат рич но го хво -
ро го, який за своїм психічним ста ном і ха рак те ром вчи не но го
суспільно не без печ но го діян ня, не пов’яза но го з по ся ган ням на
жит тя інших осіб, і за своїм психічним ста ном не ста но вить за -
гро зи для суспільства, але по тре бує три ман ня у психіат рич но му
за кладі та ліку ван ня в умо вах по си ле но го на гля ду. 

Госпіталізація до психіат рич но го за кла ду із су во рим на -
гля дом мо же бу ти за сто со ва на су дом що до психічно хво ро го,
який вчи нив суспільно не без печ не діян ня, пов’яза не з по ся -
ган ням на жит тя інших осіб а та кож що до психічно хво ро го,
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який за своїм психічним ста ном і ха рак те ром вчи не но го
суспільно не без печ но го діян ня ста но вить особ ли ву не без пе ку
для суспільства і по тре бує три ман ня у психіат рич но му за кладі
та ліку ван ня в умо вах су во ро го на гля ду.

Як що не бу де виз на но не обхідним за сто су ван ня до ду шев -
но х во ро го при му со вих за ходів ме дич но го ха рак те ру, а та кож у
разі при пи нен ня їх за сто су ван ня суд мо же пе ре да ти йо го на
ліку ван ня ро ди чам чи опіку нам з обов’яз ко вим лікарсь ким на -
гля дом.

Ска су ван ня або зміна при му со вих за ходів ме дич но го ха рак -
те ру мо же ма ти місце ли ше за рішен ням су ду, який за сто су вав
ці за хо ди, або су ду за місцем ліку ван ня, ко ли осо ба, яка вчи ни -
ла суспільно не без печ не діян ня в стані не о суд ності, ви ду жа ла
або ко ли в ре зуль таті змін у стані її здо ров’я відпа ла по тре ба в
раніше за сто со ву ва них за хо дах ме дич но го ха рак те ру.

Роз гляд су дом цьо го пи тан ня про ва дить ся в та ко му ж са -
мо му по ряд ку, як і про за сто су ван ня при му со вих за хо дів ме -
дич но го ха рак те ру, за по дан ням го ло вно го психіат ра ор га ну
охо ро ни здо ров’я, яко му підпо ряд ко вується ме дич ний за клад,
де три мається осо ба. До по дан ня до да ється вис но вок комісії
лікарівBпсихіатрів. За на яв ності сумніву в пра виль ності вис -
нов ку комісії суд мо же вик ли ка ти в су до ве засідан ня чле на
цієї комісії і са мо го не осуд но го. Повідо млен ня адміністрації
психіат рич ної лі карні й го ло вно го психіат ра, який вніс по дан -
ня до су ду, про час роз гля ду спра ви є обов’яз ко вим.

Осо би, до яких су дом за сто со ва но при му со ве ліку ван ня,
підля га ють обов’яз ко во му комісійно му пе ре освіду ван ню не
рідше як один раз на шість місяців.

Од но час но зі ска су ван ням при му со вих за ходів ме дич но го
ха рак те ру що до ви ду жа лої осо би (яка за хворіла на ду шев ну
хво ро бу після вчи нен ня зло чи ну) суд має вирі ши ти пи тан ня
про віднов лен ня криміна ль ної спра ви. При цьо му у ви пад ках
спли ву стро ку дав ності при тяг нен ня до криміна ль ної
відповідаль ності, ска су ван ня кри міна ль но го за ко ну, на яв ності
ак та амністії та з інших підстав, пе ред ба че них за ко ном, за зго -
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дою осо би, що до якої роз гля дається спра ва, ко ли та ка зго да не -
обхідна, криміна ль на спра ва за кри вається. Як що підстав для за -
крит тя спра ви не має, криміна ль на спра ва віднос но осо би, не о -
судність якої бу ла вста нов ле на в су до во му засі данні, над си -
лається відповідно му су ду пер шої інстанції для роз гля ду по
суті, а в усіх інших ви пад ках — про ку ро ру для про ве ден ня до су -
до во го слідства. Час пе ре бу ван ня в ме дичній ус та нові, як що ця
осо ба за су д же на до поз бав лен ня волі або ви прав них робіт, за ра -
хо вується в строк відбут тя по ка ран ня (ст. 423 КПК).

На ух ва лу, по ста но ву, ви не сені суд дею або су дом, мо же
бу ти по да но апе ляційну чи ка саційну скар гу чи вне се но апе -
ляційне чи ка саційне по дан ня про ку ро ра в за галь но му по ряд -
ку. Суд апе ляційної чи ка саційної інстанції мо же ска су ва ти чи
зміни ти рішен ня су ду пер шої інстанції, в то му числі заміни ти
вид за сто со ва но го за хо ду ме дич но го ха рак те ру.

4.2. ФЕ ДЕ РА ТИВ НА РЕ С ПУБЛІКА
НІМЕЧ ЧИ НА

1. Відкрит тя су до во го роз гля ду. 2. Підго тов ка до слу хан -
ня спра ви. 3. Су до вий роз гляд. 4. Про го ло шен ня ви ро ку. 

1. Суд, який ком пе тент ний роз гля да ти спра ву по суті,
прий має рішен ня про відкрит тя су до во го роз гля ду. В об ви ну -
валь но му вис нов ку має бу ти кло по тан ня про від крит тя су до -
во го роз гля ду, ра зом з об ви ну валь ним вис нов ком в суд на -
прав ля ють ся всі ма теріали криміна ль ної спра ви.

В об ви ну валь но му вис нов ку ма ють бу ти відо б ра жені всі
суттєві ре зуль та ти розсліду ван ня. Во ни мо жуть не при во ди ти -
ся, як що спра ву бу де роз гля да ти суд дя од но осо бо во.

Го ло ва су ду вру чає об ви ну ва че но му об ви ну валь ний вис -
но вок і про по нує йо му про тя гом пев но го стро ку зая ви ти кло -
по тан ня, по да ти до дат кові до ка зи.
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Суд ви но сить ух ва лу про відкрит тя су до во го роз г ля ду, до -
пу с кає об ви ну ва чен ня до роз гля ду спра ви. Суд мо же пе ре -
кваліфіку ва ти об ви ну ва чен ня. Про ку ра ту ра мо же скла с ти но -
вий об ви ну валь ний вис но вок (суттєві ре зуль та ти розсліду -
ван ня в ньо му вже мо жуть не при во ди ти ся).

2. Підго тов ка до слу хан ня спра ви. Вик лик учас ників су -
до во го роз гля ду здійснює го ло ву ю чий. Він мо же ви тре бу ва тиі
нові до ка зи. Про ку ра ту ра має пра во вик ли ка ти ін ших осіб.

Су до вий роз гляд по ви нен роз по ча ти ся не раніше ніж че -
рез тиж день після вру чен ня підсуд но му вик ли ку. Як що цьо го
не відбу ло ся, слу хан ня відкла дається (підсуд ний мо же про си -
ти про до ст ро ко ве слу хан ня спра ви). Підсуд ний мо же ви ма га -
ти вик ли ку до дат ко вих свідків, ек с пертів, ви тре бу ван ня до -
дат ко вих до казів. Про за до во лен ня кло по тан ня підсуд но го
повідо мляється про ку ра ту ра. Як що го ло ву ю чий відхи ляє кло -
по тан ня підсуд но го, то ос танній мо же сам вик ли ка ти свідків
(оп ла чує до ро гу та інші ви т ра ти). Як що в суді ви я вить ся, що
вик ли кані підсуд ним свідки бу ли не обхідні, то ви т ра ти відно -
сять ся на ра ху нок каз ни.

3. Су до вий роз гляд. Склад су ду у зе мель но му або у ви що -
му зе мель но му суді ого ло шується підсуд но му і за хис ни кові
(ого ло шу ють ся як ос новні, так і за пасні судді і шеф фе ни).
Відво ди суд дям мож на за яв ля ти до пер шо го до пи ту підсуд но го.

За до ру чен ням су ду хво ро го свідка чи ек с пер та мо же до -
пи ту ва ти слідчий суд дя (або як що во ни зна хо дять ся на ве -
ликій відстані від су ду). В суді мо жуть бра ти участь декілька
про ку рорів і за хис ників.

Су до вий роз гляд мож на зу пи ни ти на строк до 10 днів (мак -
си мум до 30 днів, як що він уже був про дов же ний до 10 днів). На
кло по тан ня підсуд но го суд дя мо же звільни ти йо го від яв ки в
суд (як що за пра во по ру шен ня пе ред ба че но до 6 місяців поз бав -
лен ня волі, штраф, поз бав лен ня прав водія то що). Йо го інте ре -
си пред став ляє за хис ник на підставі пись мо во го до ру чен ня.

Свідків і ек с пертів пер шим до пи тує той, хто їх вик ли кав.
До пит свідків до 17 років про во дить го ло ву ю чий од но осо бо во.
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Сто ро ни мо жуть про си ти суд дю за да ти пи тан ня свідкові. Самі
ж во ни мо жуть до пи ту ва ти з доз во лу судді, як що не має за гро -
зи при чи нен ня шко ди особі свідка (§ 241 КПК ФРН).

Об ви ну валь ний вис но вок ого ло шує про ку рор. Як що
свідок чи ек с перт за яв ляє, що не мо же зга да ти якийBне будь
факт, то йо му за чи ту ють ся раніше дані по ка зан ня (§ 253 КПК
ФРН). Як що ек с перт чи свідок зна хо дять ся на да лекій
відстані від су ду, мож на за чи та ти про то кол їхніх по ка зань, які
во ни да ва ли раніше.

В су до вих де ба тах бе ре участь підсуд ний до про мо ви за -
хис ни ка. Після про мо ви за хис ни ка він та кож мо же взя ти сло -
во для ви с ту пу. Підсуд но му, який не во лодіє мо вою су до чин -
ст ва, пе ре кла дається зміст про мов про ку ро ра і за хис ни ка.

Про за крит тя спра ви ви но сить ся ви рок, в яко му вка зу ють -
ся об ста ви ни, які ви клю ча ють про ва д жен ня спра ви. Рішен ня
при по ста нов ленні ви ро ку прий мається більшістю в 2/3 го -
лосів (як що це рішен ня не вигідне для підсуд но го). Суд не
зв’яза ний кваліфікацією зло чи ну, яка бу ла в об ви ну валь но му
вис нов ку. Про зміну кваліфікації повідо мляється підсуд но му,
і йо му на дається сло во для за хи с ту (§ 264 КПК ФРН).

4. Про го ло шен ня ви ро ку. Ви рок про го ло шується іме нем
на ро ду. За чи тується ре зо лю тив на ча с ти на і по яс ню ють ся йо го
підста ви. До ки не скла де ний про то кол су до во го засідан ня, ви -
рок не вру чається. Повністю ви рок і про то кол су до во го
засідан ня оформ ля ють ся не пізніше 5 тижнів після ого ло шен -
ня ре зо лю тив ної ча с ти ни ви ро ку. Да та по ста нов лен ня ви ро ку
реєструється в кан це лярії су ду.

Ви рок підпи сується суд дя ми. Як що один із суддів не мо же
по ста ви ти з якоїсь при чи ни свій підпис, го ло вую чий по яс нює
при чи ну і най старіший із суддів, які бра ли участь у справі, ро -
бить відповідну по знач ку у ви ро ку.

Шеф фе ни (при сяжні чи засіда телі) не підпи су ють ви рок.
Копії ви ро ку і ви пи с ки із ньо го ма ють бу ти підпи са ні се к ре та -
рем су до во го засідан ня і завірені пе чат кою су ду (§ 275 КПК
ФРН).
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4.3. ФРАНЦІЯ

1.За гальні по ло жен ня. 2. По ря док роз гля ду справ про
зло чи ни в суді при сяж них. 3. По ря док скла дан ня списків
при сяж них. 4. По ря док досліджен ня до казів. 5. По ста -
нов лен ня і про го ло шен ня ви ро ку. 6. По ря док роз гля ду
криміна ль них справ у ви прав них і поліцейсь ких три бу -
на лах. 

1. За гальні по ло жен ня. Про ку рор у стадії су до во го роз -
гля ду не має пра ва відмо ви ти ся від об ви ну ва чен ня. Про ку рор
— пред став ник суспільства у криміна ль но му про цесі.
Суспільство довіряє про ку ро ру пра во пред’яви ти публічний
по зов, але не пе ре дає йо му пра во відмо ви ти ся від по зо ву. Про -
ку рор не мо же ук ла с ти з об ви ну ва че ним ми ро ву уго ду. Він не
праві відмо ви тись від криміна ль но го пе ресліду ван ня. Як що
про ку рор вва жає, що об ви ну ва чен ня бу ло пред’яв ле но по мил -
ко во, це не усу ває ком пе тенцію су ду і не знімає з ос тан нь о го
обов’яз ку роз г ля ну ти спра ву по суті і ви не с ти ви рок. 

Роз гляд криміна ль них справ за пер шою інстанцією відбу -
вається:

а) в су дах при сяж них (спра ви про зло чи ни). Во ни є при
апе ляційних су дах, яких у Франції налічується 50 (по од но му
на кілька де пар та ментів; Франція розділе на на 92 де пар та мен -
ти);

б) у ви прав них три бу на лах (спра ви про делікти). Ці су ди
функціону ють на базі три бу налів ве ли кої інстанції. У кож но -
му з адміністра тив них ок ругів де пар та мен ту є один або
декілька та ких судів;

в) у поліцейсь ких три бу на лах (спра ви про про ступ ки).
Во ни функціону ють на базі три бу налів ма лої інстан ції, які є в
кож но му ок рузі (один або декілька), але їх у ціло му знач но
більше.
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Спра ви про зло чи ни не по внолітніх, які не до сяг ли 16
років, а та кож про серй озні делікти й про ступ ки не пов нолітніх
роз гля да ють су ди в спра вах не по внолітніх, які за про ва д жені
за місцем зна хо д жен ня три бу налів ве ли кої інстанції, спра ви
осіб, які до сяг ли 16 років, роз гля да ють ся су да ми при сяж них
для не по внолітніх, ство ре ни ми при апе ляційних су дах.

Спра ви про об ви ну ва чен ня Пре зи ден та Ре с публіки в дер -
жавній зраді й міністрів у змові про ти без пе ки дер жа ви та в
зло чин них діях, вчи не них ни ми при ви ко нанні служ бо вих
обов’язків, роз гля дає згідно зі ст. 68 Кон сти туції Вер хов ний
суд Франції. До йо го скла ду вхо дять в од на ковій кількості
пред став ни ки Національ них зборів і Се на ту, яких оби ра ють
після кож но го по вно го або част ко во го віднов лен ня цих па лат.
Відда ти на роз гляд Вер хов но го су ду спра ву що до Пре зи ден та
й міністрів мо жуть ли ше обидві па ла ти пар ла мен ту відкри тим
го ло су ван ням і аб со лют ною більшістю го лосів.

2. По ря док роз гля ду справ про зло чи ни в суді при сяж -
них. На ви мо гу ге не раль но го про ку ро ра апе ляційний суд мо -
же ви да ти роз по ря д жен ня про ство рен ня та кої кількості
відділень су ду при сяж них, які не обхідні в інте ре сах пра во суд -
дя. Сесії су ду при сяж них про во дять ся один або кілька разів на
квар тал за місцем зна хо д жен ня апе ляційно го су ду, в го ло вно -
му місці відповідно го ок ру гу, а у ви нят ко вих ви пад ках — в
іншо му місці де пар та мен ту, де є три бу нал ве ли кої інстанції.

Спи сок справ, що підля га ють роз гля ду на кожній сесії,
вста нов люється го ло вою су ду при сяж них за по дан ням про ку -
ра ту ри. Ос тан ня сповіщає об ви ну ва че но му день, ко ли він по -
ви нен з’яви ти ся до су ду.

Суд при сяж них скла дається із су ду у влас но му ро зу мінні
цьо го сло ва й журі. До скла ду су ду у влас но му ро зумінні цьо -
го сло ва вхо дять го ло ва й два асе со ри. Во ни при зна ча ють ся
ко жен квар тал і для кож но го су ду при сяж них по ста но вою пер -
шо го го ло ви апе ляційно го су ду зі скла ду цьо го су ду. Асе со ри
мо жуть бу ти при зна чені зі скла ду три бу на лу ве ли кої інстанції,
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в ме жах ком пе тенції яко го про во дить сесії (засідан ня) суд
при сяж них.

Журі скла дається з гро ма дян, вне се них до списків при -
сяж них. При сяж ни ми мо жуть бу ти гро ма дя ни чо ло вічої і
жіно чої статі, які до сяг ли 30Bрічно го віку, уміють чи та ти й пи -
са ти фран цузь кою мо вою, ко ри с ту ють ся політич ни ми, гро ма -
дянсь ки ми та сімей ни ми пра ва ми й не підпа да ють під ви пад ки
поз бав лен ня пра ва ви ко ну ва ти функції при сяж них і ви пад ки
не сумісності по сад, пе ред ба чені в за коні.

Поз бав лені пра ва ви ко ну ва ти функції при сяж них: за су д -
жені й осо би, сто сов но яких є ман дат на за три ман ня або на
арешт; чи нов ни ки й дер жавні служ бовці де пар та ментів і ко -
мун, усу нені від ви ко нан ня своїх функцій; звільнені зі своїх
постів по са дові осо би міністерств і чле ни про фесійних кор по -
рацій, що до яких є су до ве рішен ня про за бо ро ну ви ко ну ва ти
свої обов’яз ки; не віднов лені в пра вах бан кру ти, не спро -
можність яких ого ло ше на су до вим рішен ням; осо би, які тричі
не з’яви ли ся без за кон них підстав за вик ли ком су ду для ви ко -
нан ня функцій при сяж но го; осо би з об ме же ною дієздатністю;
осо би, сто сов но яких у су до во му по ряд ку вста нов ле но піклу -
ван ня; осо би, на прав лені в бу дин ки для ду шев но х во рих.

Ви ко нан ня функцій при сяж но го не сумісне із зай ман ням
та ких по сад: чле на уря ду, пар ла мен ту, Кон сти ту ційної ра ди,
Ви щої ра ди магістра ту ри, Еко номічної і Соціаль ної рад; чле на
Ви ко нав чої ра ди, Се на ту й Арбіт раж но го су ду фран цузь ко го
співто ва ри ст ва; ге не раль но го се к ре та ря уря ду або міністер ст ва;
чле на Дер жав ної ра ди, Ка саційно го су ду або Лічиль ної па ла ти;
пре фек та, су пре фек та, ге не раль но го се к ре та ря пре фек ту ри,
магістра та су до во го відом ст ва; магістра та адміністра тив но го
три бу на лу; чи нов ни ка поліцейсь кої служ би, військо во служ бов -
ця, який пе ре бу ває на ко мандній по саді в су хо пут них військах,
морсь ко му флоті чи авіації; мит но го чи нов ни ка або чи нов ни ка,
який пе ре бу ває на службі в ус та нові з не пря мо го по дат ко об кла -
дан ня або на дер жавній службі що до охо ро ни вод і лісів.
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Крім то го, ніхто не мо же бу ти при сяж ним у справі, в якій
він ви ко ну вав будьBякі дії су до вої поліції або слідчі дії, або як -
що він брав участь як свідок, пе ре кла дач, ек с перт, скарж ник чи
цивільний по зи вач (по терпілий).

Від ви ко нан ня функцій при сяж но го звільня ють ся осо би,
котрі до сяг ли 70 років, і осо би, які вже ви ко ну ва ли такі ж
функції в цьо му або в ми ну ло му році, крім ви падків, ко ли про -
во дять ся до дат кові сесії су ду при сяж них.

3. По ря док скла дан ня списків при сяж них. Існу ють такі
ви ди списків при сяж них: по пе редні, щорічні, до дат кові й
сесійні.

По пе редні спи с ки кан ди да тур для щорічно го спи с ку при -
сяж них скла да ють комісії під го ло ву ван ням судді три бу на лу
ма лої інстанції. У ці комісії вхо дять ге не раль ні рад ни ки ок ру гу,
мер ко му ни, на те ри торії якої зна хо дить ся три бу нал, або йо го
помічник, а в де я ких ви пад ках — і чо ти ри муніци паль них рад -
ни ки. Чис ло кан ди да тур має бу ти вдвоє більшим, ніж чис ло
осіб, які ма ють бу ти вклю че ни ми в щорічний спи сок для да но го
ок ру гу. По пе редній спи сок скла дається в двох примірни ках,
один з яких зберігається в кан це лярії три бу на лу ма лої інстанції,
а дру гий над си лається до кан це лярії су ду при сяж них.

На підставі по пе редніх списків спеціаль ною комісією за
місцем зна хо д жен ня кож но го су ду при сяж них скла дається
щорічний спи сок. До скла ду комісії вхо дять по од но му судді
від кож но го три бу на лу ма лої інстанції, чле ни де пар та ментсь -
кої комісії, мер ко му ни, на те ри торії якої діє суд при сяж них,
або йо го помічник. Го ло вою комісії є пер ший го ло ва апе -
ляційно го су ду, го ло ва три бу на лу ве ли кої інстанції або при -
зна че на ним осо ба. Спи сок при сяж них скла да ють в ал фавітно -
му по ряд ку, під пи су ють на засіданні комісії і зда ють на
зберіган ня в кан це лярію су ду при сяж них.

Не за леж но від щорічно го спи с ку членів журі ця ж ко місія
кож но го ро ку скла дає спеціаль ний спи сок до дат ко вих при -
сяж них із чис ла при сяж них міста, який є місцем дії да но го су -
ду при сяж них.
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Не пізніше ніж за 15 днів до по чат ку сесії пер ший го ло ва
апе ляційно го су ду, а в містах, де йо го не має, — го ло ва три бу на -
лу же реб ку ван ням ви би рає у відкри то му засіданні із щорічно -
го спи с ку 27 при сяж них, які ство рю ють сесійний спи сок. Крім
то го, в та ко му ж по ряд ну оби рається 6 до дат ко вих при сяж них
зі спеціаль но го спи с ку.

Не пізніше ніж за 8 днів до відкрит тя сесії пре фект над си -
лає кож но му з при сяж них ви пи с ку із сесійно го спи с ку. Да та
відкрит тя сесії вка зується в повідо мленні.

З чис ла при сяж них, вне се них до сесійно го спи с ку, ство -
рюється журі, яке вирішує спра ву. Во но скла дається з 9 при -
сяж них.

По ря док ство рен ня журі та кий. У день, при зна че ний для
роз гля ду спра ви, суд відкри ває засідан ня і дає роз по ря д жен ня
до ста ви ти до за лу об ви ну ва че но го. Відсут ність за хис ни ка об -
ви ну ва че но го не тяг не за со бою ви знан ня про ва д жен ня
недійсним. Го ло ва су ду ста вить об ви ну ва че но му за пи тан ня
про йо го прізви ще, ім’я, да ту й місце на ро д жен ня, про фесію та
місце про жи ван ня. Потім він про во дить пе ре клик при сяж них
і бю ле тені з їхніми прізви ща ми опу с ка ють ся в ур ну. В міру то -
го, як бю ле тені вий ма ють ся з ур ни, об ви ну ва че ний та йо го за -
хис ник, а потім про ку рор за яв ля ють відвід тим при сяж ним,
яких во ни вва жа ють за потрібне відве с ти; при цьо му мо ти ви
відво ду не ви кла да ють ся.

Об ви ну ва че ний, а як що їх кілька, то всі об ви ну ва че ні, ма -
ють пра во відве с ти не більше п’яти при сяж них, а про ку рор —
не більше чо ти рь ох. Об ви ну ва чені мо жуть об’єдна ти ся для
спільної за яви всіх або ча с ти ни відводів. Як що ж об ви ну ва чені
не об’єдна ли ся, то чер говість за яв лен ня ни ми відводів ус та -
нов люється же реб ку ван ням. У цьо му ви пад ку при сяжні,
відве дені в по ряд ку чер го вості од ним об ви ну ва че ним, вва жа -
ють ся відве де ни ми всіма об ви ну ва че ни ми до тих пір, по ки не
бу де ви чер па на до пу с ти ма кількість відводів.

Журі вва жається сфор мо ва ним з то го мо мен ту, ко ли з ур -
ни бу дуть ви б рані 9 бю ле тенів з прізви ща ми, що до яких не за -
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яв ле но відво ду, а як що це потрібно, то й бю ле тені з прізви ща -
ми до дат ко вих при сяж них.

При сяжні зай ма ють місце по ряд з чле на ми су ду, як що є
та ка мож ливість, або на впро ти місця, при зна че но го об ви ну ва -
че но му. Сто я чи і без го ло вно го убо ру во ни вис лу хо ву ють та ке
звер нен ня го ло ви су ду: “Ви при ся гаєтесь і обіцяєте пе ред Бо -
гом і людь ми роз г ля ну ти най ре тельнішим чи ном об ви ну ва -
чен ня, ви су нуті про ти X., за хи ща ти од на ко вою мірою інте ре си
об ви ну ва че но го й інте ре си суспільства, яке йо го об ви ну ва чує;
не спілку ва ти ся ні з ким до мо мен ту прий нят тя сво го ос та точ -
но го рішен ня; не підда ва ти ся ні не на висті, ні злобі, ні стра ху,
ні осо бистій при хиль ності; прий ма ти рішен ня відповідно до
ма теріалів об ви ну ва чен ня й за хи с ту, згідно зі своєю совістю та
внутрішнім пе ре ко нан ням, з без сто ронністю і твердістю, які
при та манні чесній і вільній лю дині, й зберіга ти таємни цю на -
рад чої кімна ти навіть після при пи нен ня ва ших функцій”.
Потім ко жен з при сяж них відповідає, підняв ши ру ку: “Я при -
ся га юсь у цьо му”. Після за вер шен ня цієї про це ду ри го ло ва су -
ду ого ло шує про ос та точ не ство рен ня журі, й по чи нається су -
до вий роз гляд.

Су до вий роз гляд про хо дить публічно, од нак го ло ва мо же
за бо ро ни ти всім не по внолітнім або де я ким з них до ступ до за -
лу засідань. Засідан ня мо же ве с ти ся при за кри тих две рях ли -
ше у ви пад ках, ко ли гласність мо же за вда ти шко ди гро мадсь -
ко му по ряд ку або мо ралі. Ви рок завжди про го ло шується у
відкри то му засіданні.

Роз гляд спра ви не мо же пе ре ри ва ти ся і має три ва ти до тих
пір, до ки не за вер шить ся ви ро ком су ду при сяж них. Він мо же
бу ти ли ше зу пи не ний на час, не обхідний для відпо чин ку
суддів і підсуд но го.

Го ло ва су ду має ве ликі пра ва. Він відповідає за до три ман -
ня по ряд ку в су до во му засіданні та ке рує су до вим роз гля дом.
Як що хтось із при сутніх на засіданні будьBяким чи ном по ру -
шує по ря док, го ло ва роз по ря д жа ється про ви ве ден ня та кої
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осо би із за лу засідан ня. У разі при ве ден ня цьо го за хо ду до ви -
ко нан ня вин на осо ба чи нить опір, то не гай но ви дається ман дат
на її арешт, а суд піддає її по ка ран ню у ви гляді тю рем но го
ув’яз нен ня на строк від двох місяців до двох років.

Асе со ри й при сяжні мо жуть ста ви ти за пи тан ня об ви ну ва -
че но му й свідкам ли ше з доз во лу го ло ви, а об ви ну ва че ний, йо -
го за хис ник, цивільний по зи вач і йо го пред став ник — ли ше че -
рез го ло ву ю чо го. Од нак про ку рор має пра во без по се ред ньо
ста ви ти за пи тан ня об ви ну ва че но му й свідкам.

Го ло ва су ду наділе ний дис креційни ми по вно ва жен ня ми,
згідно з яки ми він мо же “по совісті й честі” вжи ва ти будьBяких
за ходів, які вва жає ко ри сни ми для вста нов лен ня істи ни. Він
вправі під час роз гля ду вик ли ка ти й за слу хо ву ва ти будьBяку
осо бу, ви да ю чи в разі не обхід ності ман дат про привід, або да ва -
ти роз по ря д жен ня до ста ви ти в суд ре чові до ка зи. Свідки, вик -
ли кані в та ко му по ряд ку, не при но сять при ся гу, і їхні за яви
роз гля да ють ся як такі, що ма ють довідко вий ха рак тер. Об ви -
ну ва чен ня в суді при сяж них підтри мує ге не раль ний про ку рор
апе ляційно го су ду чи про ку рор Ре с публіки осо би с то або че рез
своїх за ступ ників. Про ку рор іме нем за ко ну звер тається до су ду
з усіма ви мо га ми, які він вва жає ко ри сни ми. Суд зо бов’яза ний
вис лу ха ти, об го во ри ти й ви не с ти що до них рішен ня. При -
сутність за хис ни ка об ви ну ва че но го в су до во му засіданні
обов’яз ко ва, за відсут ності ж об ви ну ва че но го спра ва мо же слу -
ха ти ся. Як що об ви ну ва че ний не ба жає з’яви ти ся до су ду, го ло -
ва мо же роз по ря ди ти ся, щоб він був до став ле ний при му со во.
Од нак го ло ва мо же та кож після за чи тан ня на засіданні про то -
ко лу про ухи лен ня об ви ну ва че но го від яв ки до су ду роз по ря -
ди ти ся про про дов жен ня су до во го роз гля ду без ньо го. Після
кож но го засідан ня об ви ну ва че но му, що не з’явив ся, а та кож об -
ви ну ва че но му, який ви да ле ний із за лу су до во го роз гля ду за по -
ру шен ня по ряд ку, дається че рез се к ре та ря су до во го засідан ня
для оз най ом лен ня про то кол су до во го засідан ня і вру ча ють ся
копії ви мог, за яв ле них про ку ро ром, та по ста но ви су ду.
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Об ви ну ва че ний, цивільний по зи вач та їхні пред став ни ки
мо жуть за яви ти кло по тан ня, про вирішен ня яких суд зо -
бов’яза ний ви не с ти по ста но ву.

4. По ря док досліджен ня до казів. Го ло ва дає се к ре та рю
роз по ря д жен ня про ого ло шен ня спи с ку свідків, ука за них про -
ку ро ром, об ви ну ва чем і цивільним по зи ва чем, про яких зроб ле -
но взаємне повідо млен ня. Потім су до вий роз по ряд ник про во -
дить пе ре клик цих свідків, го ло ва дає роз по ря д жен ня ви да ли ти
їх в ок ре му кімна ту, звідки мож на вик ли ка ти для дачі по ка зань.
За не обхідності го ло ва вжи ває за ходів, які не да ли б змо ги
свідкам спіл ку ва ти ся між со бою до дачі ни ми своїх по ка зань.

Після цьо го го ло ва про по нує об ви ну ва че но му уваж но вис -
лу ха ти по ста но ву про віддан ня до су ду, дає роз по ряд жен ня се -
к ре та реві су ду чи та ти цю по ста но ву, до пи тує об ви ну ва че но го
й вис лу хо вує йо го по ка зан ня. Потім у по ряд ку, вста нов ле но му
го ло вою, до пи ту ють ся свідки. Перш ніж да ти свої по ка зан ня
во ни при но сять при ся гу. Після дачі по ка зань свідку мо жуть
ста ви ти за пи тан ня го ло ва, а та кож про ку рор, об ви ну ва че ний,
цивільний по зи вач і їхні пред став ни ки. Після дачі по ка зань
свідок за ли шається в залі до закінчен ня су до во го роз гля ду, як -
що го ло ва не дасть іншо го роз по ря д жен ня.

У ході та після до пи ту го ло ва су ду дає роз по ря д жен ня, як -
що це не обхідно, про пред’яв лен ня об ви ну ва че но му та свідкам
ре чо вих до казів і вис лу хо вує їхні мірку ван ня. Як що в цьо му
ви ни кає не обхідність, го ло ва дає роз по ря д жен ня та кож про
пред’яв лен ня ре чо вих до казів асе со рам і при сяж ним. Після
закінчен ня су до во го слід ства суд вис лу хо вує цивільно го по зи -
ва ча і йо го пред став ників, потім про ку рор ви кла дає свої ви мо -
ги, а об ви ну ва че ний і йо го за хис ник по да ють до во ди за хи с ту.
Цивільний по зи вач і про ку рор ма ють пра во на репліку, але ос -
танній ви с туп у де ба тах завжди на ле жить об ви ну ва че но му або
йо го за хис ни кові.

Після цьо го го ло ва ого ло шує су до вий роз гляд закін че ним,
дає роз по ря д жен ня про пе ре да чу се к ре та рю су ду при сяж них
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усіх ма теріалів спра ви, крім по ста но ви об ви ну валь ної ка ме ри
про віддан ня до су ду, ого ло шує за пи тан ня, на які по винні да ти
відповідь суд і журі в на радчій кімнаті. Ого ло шен ня пи тань не
обов’яз ко ве, як що во ни сфор му ль о вані так са мо, як у по ста нові
про віддан ня до су ду або як що об ви ну ва че ний чи йо го за хис ник
відмов ля ють ся від ого ло шен ня пи тань. Як що з при во ду пи тань
ви ни кає су пе реч ка, суд, вис лу хав ши дум ку про ку ро ра, сторін та
їхніх пред став ників, вирішує її своєю по ста но вою.

До то го, як суд при сяж них вий де на на ра ду, го ло ва ого ло -
шує та ку інструкцію: “За кон не ви ма гає у суддів звіту про за со -
би, за до по мо гою яких во ни прий ш ли до пе ре ко нан ня; він не
нав’язує їм пра вил, на підставі яких во ни по винні су ди ти про
по вно ту й ва гомість до казів; він про по нує їм звер та ти ся до са -
мих се бе мовчки й зо се ре д же но і відповісти собі щи ро серд но й
по совісті, які вра жен ня за ли ши ли в їхній свідо мості до ка зи,
зібрані про ти об ви ну ва че но го, й до во ди на йо го за хист. За кон
ста вить їм ли ше це єди не за пи тан ня, яке вміщує у собі всю міру
їхньо го обов’яз ку: “Чи маєте Ви внутрішнє пе ре ко нан ня?”

Ого ло сив ши цю інструкцію, го ло ва дає роз по ря д жен ня
про ви да лен ня об ви ну ва че но го із за лу засідань, ви кли кає на -
чаль ни ка ка ра у лу й віддає йо му роз по ря д жен ня ви с та ви ти
охо ро ну біля ви ходів із на рад чої кімна ти й ого ло шує засідан -
ня за кри тим.

5. По ста нов лен ня і про го ло шен ня ви ро ку. Всі чле ни су ду
при сяж них пе ре хо дять до на рад чої кімна ти, до якої ніхто не
мо же увійти з будьBякої при чи ни без доз во лу го ло ви.

Го ло су ван ня відбу вається шля хом по дачі пись мо вих бю -
ле тенів. Спо чат ку вис лов лю ють ся з пи тань про го лов ний факт
(тоб то про винність чи не винність), а потім, як що про це по -
став лені за пи тан ня, про кож ну із об тя жу ючих об ста вин, з до -
дат ко вих пи тань (про пе ре кваліфіка цію діян ня на підставі ре -
зуль татів су до во го роз гля ду), з пи тань про кож ну об ста ви ну,
яка ви клю чає криміна ль ну відповідальність, і, на решті, з пи -
тань про пом’як шу ючі об ста ви ни, які го ло ва зо бов’яза ний ста -
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ви ти в усіх ви пад ках, ко ли винність об ви ну ва че но го виз на на
до ве де ною. Ре зуль та ти го ло су ван ня го ло ва за зна чає на по лях
опи ту валь но го ли с та під кож ним за пи тан ням.

БудьBяке не спри ят ли ве для об ви ну ва че но го рішен ня, в то -
му числі й відмо ва виз на ти на явність пом’як шу ю чих ви ну об -
ста вин, прий мається більшістю не менш ніж у вісім го лосів. У
разі ствер д жу валь ної відповіді на за пи тан ня про винність суд
при сяж них відра зу ж вирішує пи тан ня про міру по ка ран ня.
Після цьо го про во дить ся таємне й роздільне го ло су ван ня сто -
сов но кож но го об ви ну ва че но го.

Як що діян ня, яке інкримінується об ви ну ва че но му, не
підпа дає або пе ре ста ло підпа да ти під дію криміна ль но го за ко -
ну або як що об ви ну ва че ний ого ло ше ний не вин ним, суд при -
сяж них ви прав до вує йо го. Як що на ко ристь об ви ну ва че но го
вста нов лені об ста ви ни, які ви клю ча ють за сто су ван ня по ка -
ран ня, суд при сяж них звільняє йо го від по ка ран ня.

Про прий няті рішен ня ро бить ся помітка на опи ту валь но -
му листі, який підпи сується в ході засідан ня го ло вою і при -
сяж ним, при зна че ним пер шим після же реб ку ван ня, а як що
той не мо же підпи са ти, то це ро бить осо ба, упов но ва же на
більшістю членів су ду при сяж них. Відповіді су ду при сяж них
на по став лені за пи тан ня є ос та точ ни ми. Після по вер нен ня су -
ду при сяж них до за лу засідань го ло ва дає роз по ря д жен ня вве -
с ти об ви ну ва че но го, ого ло шує відповіді на за пи тан ня, ви рок
су ду й тек с ти за конів, які за сто су вав суд.

У разі за су д жен ня або звільнен ня від по ка ран ня об ви ну -
ва че ний при су д жується до спла ти ви т рат дер жаві й од но час но
вирішується пи тан ня про заміну спла ти цих ви т рат поз бав -
лен ням волі.

Після ви не сен ня ви ро ку го ло ва, за на яв ності підстав,
роз’яс нює об ви ну ва че но му йо го пра во ос кар жи ти ви рок у ка -
саційно му по ряд ку й повідо мляє йо му стро ки по дачі ка -
саційної скар ги.

Ви прав да на осо ба не мо же бу ти зно ву за три ма на і їй не
мо же бу ти зно ву пред’яв ле но об ви ну ва чен ня у вчи ненні то го
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ж са мо го діян ня, навіть як що йо му да ють іншу кваліфікацію.
Ко ли ж у ході су до во го роз гля ду ви яв лені до ка зи про вчи нен -
ня об ви ну ва че ним інших діянь, ніж ті, за які він був відда ний
до су ду, й про ку рор за яв ляє про по ру шен ня криміна ль но го пе -
ресліду ван ня, то го ло ва дає роз по ря д жен ня, щоб ви прав да ний
об ви ну ва че ний був не гай но під вар тою на прав ле ний до про ку -
ро ра Ре с публіки, який зо бов’яза ний не гай но за яви ти ви мо гу
про по ча ток розсліду ван ня.

Після то го, як суд при сяж них виніс рішен ня що до
криміна ль но го по зо ву, він без участі журі, за слу хав ши по пе -
ред ньо сто ро ни й про ку ро ра, вирішує пи тан ня про відшко ду -
ван ня збитків за ви мо гою цивільно го по зи ва ча до об ви ну ва че -
но го або ви прав да но го об ви ну ва че но го до цивільно го по зи ва -
ча. Об ви ну ва че ний, виз на ний вин ним, при су д жується до
спла ти ви т рат, які поніс цивільний по зи вач.

На цивільно го по зи ва ча, яко му відмов ле но в по зові, мо же
по кла да ти ся спла та су до вих ви т рат, але ли ше в то му ви пад ку,
як що криміна ль ний по зов був по ру ше ний з йо го ініціати ви.

З ме тою фіксації до три ман ня пе ред ба че ної за ко ном про -
це ду ри роз гля ду спра ви се к ре тар скла дає про то кол не пізніше,
ніж в три ден ний строк з мо мен ту ви не сен ня ви ро ку. Про то кол
підпи сує го ло ва й се к ре тар. До про то ко лу не за но сять ся ні
відповіді об ви ну ва че них, ні зміст по ка зань свідків, як що го ло -
ву ю чий не дасть іншо го роз по ря д жен ня з влас ної ініціати ви
чи за кло по тан ням про ку ро ра або сторін.

6. По ря док роз гля ду криміна ль них справ у ви прав них і
поліцейсь ких три бу на лах. У за галь них ри сах він та кий же, як
і в суді при сяж них, але є й ба га то від мінно с тей.

Ви прав ний три бу нал прий має до сво го роз гля ду спра ви
про делікти на підставі або по ста но ви про віддан ня до су ду, на -
прав ле ної йо му слідчи ми ор га на ми, або до б ро вільної яв ки
сторін за вик ли ком про ку ро ра, чи на під ставі повідо млен ня
про яв ку, без по се ред ньо на прав ле но го три бу на лом об ви ну ва -
че но му або цивільним відповіда чам, або згідно з по ряд ком
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про ва д жен ня в спра вах про явні делікти (осо ба, яка за три ма на
при вчи ненні яв но го делікту, не гай но на прав ляється на
засідан ня три бу на лу).

До скла ду ви прав но го три бу на лу вхо дять го ло ва й двоє
суддів. Де які спра ви, зо к ре ма про об ви ну ва чен ня в ав то шля -
хо вих зло чи нах, роз гля да ють ся про фесійним суд дею од но осо -
бо во. Дер жав не об ви ну ва чен ня підтри мує про ку рор Ре с -
публіки або один із йо го помічників.

Спра ва мо же бу ти в ок ре мих ви пад ках роз г ля ну та без об -
ви ну ва че но го, як що він за явив про це в пись мовій формі або
не з’явив ся без по важ них при чин.

У ви пад ках, ко ли працівни ки су до вої поліції упов но ва -
жені на ос нові спеціаль них вказівок за ко ну кон ста ту ва ти вчи -
нен ня деліктів за до по мо гою про то колів і ра пор тів, спро с ту -
ван ня фактів, ус та нов ле них ци ми про то ко ла ми й ра пор та ми,
до пу с кається ли ше шля хом по дан ня пись мо вих до казів або
по ка зань свідків. Фак ти, зафіксо вані в про то ко лах, вва жа ють -
ся до стовірни ми, до ки не за яв ле но про фаль шивість про то -
колів.

У ході су до во го засідан ня се к ре тар ве де про то кол, в яко му
за вказівкою го ло ви чітко та по вно фіксує по ка зан ня свідків і
відповіді об ви ну ва че но го.

Ви рок ви но сить ся то го ж дня, ко ли бу ло закінче но су до -
вий роз гляд, або че рез декілька днів. У ос тан нь о му ви пад ку го -
ло ва повідо мляє при сутнім сто ро нам про день, ко ли ви рок бу -
де ого ло ше ний. Ко жен ви рок має місти ти мо ти ву валь ну й ре -
зо лю тив ну ча с ти ни. Ви рок, ви не се ний за відсут ності об ви ну -
ва че но го, до во дить ся до йо го відо ма спеціаль ним повідо млен -
ням. Про тя гом 10 днів з дня повідо млен ня або од но го міся ця,
як що він про жи ває за ме жа ми Франції, об ви ну ва че ний має
пра во по да ти за пе ре чен ня про ти ви ко нан ня ви ро ку в ціло му
або в ча с тині, яка сто сується ча ст ки цивільно го по зо ву. В ті ж
самі стро ки за пе ре чен ня на ви рок, ви не се ний за їх відсут ності
та про ти їхніх інте ресів, мо жуть по да ти цивільний по зи вач і
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цивільний відповідач. За пе ре чен ня на ви рок не має си ли, як -
що осо ба, яка по да ла йо го, не з’явить ся в строк, ус та нов ле ний
три бу на лом для роз г ля ду за пе ре чен ня.

Поліцейсь кий три бу нал роз гля дає спра ви про прос туп ки
на підставі або пе ре дачі йо му спра ви зі слідчо го ор га ну, або до -
б ровільної яв ки сторін, або вик ли ку до три бу на лу, надісла но -
го без по се ред ньо об ви ну ва че но му й цивільно му відповіда чеві
у справі. Роз гляд справ спро ще ний і здійснюється од ним суд -
дею.

Функції про ку ра ту ри в поліцейсь ко му три бу налі здійсню -
ють коміса ри або офіце ри поліції, при зна чені ге не раль ним
про ку ро ром при апе ляційно му суді, а в спра вах про лісо по ру -
шен ня — інже не ри, на чаль ни ки діль ниць або технічні інспек -
то ри, при зна чені служ бою з охо ро ни вод і лісів, а та кож про ку -
рор Ре с публіки осо би с то чи че рез своїх за ступ ників, як що по -
ка ран ня, пе ред ба че не за про сту пок, пе ре ви щує 10 днів тю рем -
но го ув’яз нен ня або 400 франків штра фу, та в інших ви пад ках,
ко ли він вва жає це за доцільне.

Фак ти вчи нен ня про ступків до ка зу ють ся про то ко ла ми
або ра пор та ми су до вої поліції, а за їх відсут ності або ж для
підтвер д жен ня — по ка зан ня ми свідків. При сутність об ви ну ва -
че но го при роз гляді спра ви не обов’яз ко ва, але об ви ну ва че ний
мо же по да ти за пе ре чен ня на ви рок.

Спра ва мо же вза галі не роз гля да ти ся. Не вик ли ка ю чи об -
ви ну ва че но го до три бу на лу, суд дя на підставі поліцейсь ко го
про то ко лу дає вказівку повідо ми ти особі, яка вчи ни ла про сту -
пок, про її пра во спла ти ти штраф, розмір яко го виз на чає суд -
дя. Ли ше як що штраф не вип ла че но в ус та нов ле ний для цьо го
строк, суд дя при сту пає до роз гля ду спра ви й ви но сить своє
рішен ня.



4.4. АНГЛІЯ

1. За гальні по ло жен ня. 2. Про ва д жен ня в спра вах, які
роз гля да ють ся в Суді Ко ро ни. 3. Віддан ня об ви ну ва че -
но го до су ду. 4. Об ви ну валь ний акт. 5. Пред’яв лен ня об -
ви ну ва чен ня. 6. Фор му ван ня ма ло го журі. 7. Су мар не
про ва д жен ня. 

1. За гальні по ло жен ня. В Англії кримінальні спра ви роз -
гля да ють такі су ди: магістратські, Суд Ко ро ни, криміна ль не
відділен ня Апе ляційно го су ду, Апе ляційний комітет па ла ти
лордів.

Слід за ува жи ти, що англійське криміна ль не пра во
розрізняє три ка те горії зло чинів, з ура ху ван ням яких виз на -
чається, який суд роз гля да ти ме спра ву в першій інстанції —
магістратсь кий чи Суд Ко ро ни:

1) су марні — ма ло значні зло чи ни, що на ле жать ли ше до
ком пе тенції магістратів;

2) індай тебл — зло чи ни, які підля га ють роз гля ду в Суді
Ко ро ни (дер жав на зра да, убив ст во, зґвал ту ван ня, розбій та
інші тяжкі зло чи ни);

3) зло чи ни з подвійною підсудністю (гібридні). Це — най -
по ши реніші зло чи ни. Об ви ну ва че но му дається пра во са мо му
вирішу ва ти: хо че він, щоб йо го спра ву роз гля дав магістрат чи
суд при сяж них.

Магістратські су ди на зи ва ють ще су да ми ма лих сесій або
су да ми су мар ної юри с дикції. Во ни скла да ють ся з ми ро вих
суддів (магістратів), які при зна ча ють ся лор домBканц ле ром.
Більшість з них без юри дич ної освіти, то му в та ких су дах ве -
ли ку роль відігра ють су дові клер ки. Це — юри с ти, які не менш
як п’ять років пра цю ва ли ад во ка та ми. По са да ми ро во го судді
не оп ла чується. Як ви нят ки, в Лон доні та інших ве ли ких
містах магістратів при зна ча ють з чис ла про фесійних юристів
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зі ста жем ро бо ти не менш як сім років. Магістра ти роз гля да -
ють кримі нальні спра ви без участі при сяж них. Крім то го, во ни
про во дять по пе реднє су до ве розсліду ван ня в спра вах, які суд
по ви нен слу ха ти з уча с тю при сяж них, пе ревіря ю чи при цьо му
до статність до казів і здійсню ю чи про це ду ру віддан ня до су ду
для пе ре дачі в Суд Ко ро ни.

Суд Ко ро ни — ви щий криміна ль ний суд при сяж них. Він
вхо дить до Вер хов но го су ду. Спра ви в ньо му роз г ля да ють ок -
ружні судді, ре кор де ри й судді з відділен ня ко ролівської ла ви
Ви со ко го су ду. При зна чен ня то го чи іншо го судді за ле жить
від ка те горії криміна ль ної спра ви.

Ок ружні судді підпо ряд ко вані лор дуBканц ле ру. До їх спи -
с ку вхо дять усі постійні судді графств. ЛордBканц лер мо же до -
пов ню ва ти спи сок осо ба ми, яких він за ба жає при зна чи ти, але
во ни обов’яз ко во по винні не менш як 10 років бу ти чле на ми
ад во катсь кої кор по рації ба ри с те рів або не менш як п’ять років
— ре кор де ра ми.

Ре кор де ри — це ок ружні судді, які ви ко ну ють ці обо в’яз ки
за сумісництвом. Ре кор де ра ми мо жуть бу ти при зна чені чле ни
обох ад во катсь ких кор по рацій — ба рис терів і солісіторів — з
10Bрічним ста жем, їх при зна чен ня, час і місце ро бо ти за ле жать
від вказівок лор даBканц ле ра.

Апе ляційний суд Вер хов но го су ду скла дається з 8—11
лордів — апе ляційних суддів, лор да — хра ни те ля свитків, лор -
да — го ло вно го судді, го ло ви сімей но го відділен ня Ви со ко го
су ду; го ло ви — лордBканц ле ра.

Криміна ль не відділен ня Апе ляційно го су ду роз гля дає
апе ляції на ви ро ки й апе ляційні по ста но ви Су ду Ко ро ни.

Апе ляційний комітет Па ла ти лордів — ви ща й ос та точ на
апе ляційна інстанція. Го ло ва — лордBканц лер. Су до вий склад
для роз гля ду справ — від трьох до п’яти лордівBсуддів із чис ла
довічних членів па ла ти — про фе сійних юристів.

2. Про ва д жен ня в спра вах, які роз гля да ють ся в Суді Ко -
ро ни. По чат ком про ва д жен ня є по да ча ми ро во му судді
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(магістра ту) граф ст ва за яви про об ви ну ва чен ня. Ця за ява мо -
же бу ти по да на осо бою, котрій відомі фак ти, про які во на
повідо мляє, не за леж но від то го, чи є ця осо ба по терпілою. За -
ява має місти ти фор му лю ван ня зло чи ну, вчи нен ня яко го
інкримінується об ви ну ва че но му. Во на мо же бу ти зроб ле на в
будьBякій формі. Ви нят ком є ви мо га за яв ни ка про ви да чу на -
ка зу про арешт пра во по руш ни ка. В цьо му ви пад ку зра зу ж по -
дається пись мо ва за ява про об ви ну ва чен ня, ко т ра має бу ти
під твер д же на під при ся гою.

Об ви ну ва че ний мо же бу ти вик ли ка ний до су ду трьо ма
спо со ба ми:

1) на ка зом про вик лик (су до вою повісткою), яка над си -
лається або вру чається об ви ну ва че но му й містить на каз з’яви -
ти ся до су ду в пев ний час. Перш ніж ви да ти су до вий на каз,
магістрат по ви нен пе ресвідчи ти ся в то му, що він має на це
пра во й що в справі є до стат ньо до казів про ти осо би, на зва ної
в за яві про об ви ну ва чен ня;

2) на ка зом про арешт, ко ли є до стат ньо підстав для вис -
нов ку, що од но го ли ше вик ли ку бу де не до стат ньо для за без пе -
чен ня яв ки об ви ну ва че но го. Цей на каз ад ре сується поліції
або, за пев них об ста вин, при ват ним осо бам. Він про по нує аре -
ш ту ва ти об ви ну ва че но го й до ста ви ти йо го до су ду (на каз про
вик лик і на каз про арешт на зи ва ють “вар рант”). На каз про
арешт та кож му сить місти ти фор му лю ван ня зло чи ну, в яко му
осо ба об ви ну ва чується на підставі за яви про об ви ну ва чен ня;

3) арешт без на ка зу, ко ли це доз во ле но за ко ном. Аре ш то -
ва ною мо же бу ти осо ба, раніше не су ди ма, яка вчи ни ла та кий
зло чин, за яким на підставі за ко ну мо же бу ти поз бав ле на волі
на п’ять і більше років, а та кож будьBякий зло чин, по ка ран ня
за яким точ но виз на че не за ко ном, або ж за мах на зло чин однієї
з цих ка те горій. Це — фізич ний на пад, що спри чи нив тілес не
уш ко д жен ня, на пад з ме тою здійсни ти по гра бу ван ня, зброй -
ний на пад, змо ва вчи ни ти вбив ст во, за подіян ня смерті не без -
печ ним або нед ба лим уп равлінням транс порт ним за со бом,
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роз пов сю д жен ня нар ко тиків, убив ст во, пірат ст во, зґвал ту ван -
ня, ша х рай ст во та інше.

Сто сов но де я ких зло чинів мо же бу ти ви да ний на каз про
про ве ден ня об шу ку. Аре ш то ва но го доз во ляється об шу ку ва ти
без спеціаль но го на ка зу.

Свідки вик ли ка ють ся до су ду че рез на каз про вик лик або
привід. Як що свідок, який з’явив ся, відмов ляється да ва ти по -
ка зан ня, суд дя має пра во взя ти йо го під вар ту на тиж день.

По пе редній су до вий роз гляд (про це ду ра пе ред суд дя ми,
які до пи ту ють) про ва дить ся магістратсь ким су дом сто сов но
будьBяко го зло чи ну, вчи не но го осо бою, вик ли ка ною або до -
став ле ною до су ду. По пе редній до пит мо же ма ти місце і пе ред
од ним суд дею. Засідан ня су ду, на яко му ве деть ся до пит, за -
кри те.

По пе редній до пит по чи нається з ви с ту пу об ви ну ва ча, ко т -
рий дає не обхідні по яс нен ня: про го ло шує вступ ну про мо ву,
щоб да ти суд дям за галь не уяв лен ня про фак ти, які ви к ри ва -
ють об ви ну ва че но го у вчи ненні зло чи ну. По тім він по дає до ка -
зи. Після цьо го свідки об ви ну ва чен ня підда ють ся го ло вно му,
пе ре хрес но му й по втор но му до пи там, їхні по ка зан ня за пи су -
ють ся су до вим клер ком. Як що об ви ну ва че ний за ба жає, він мо -
же підве с ти підсу мок по ка зан ням свідків.

До на дан ня об ви ну ва че но му мож ли вості вис ло ви ти ся з
при во ду пред’яв ле но го об ви ну ва чен ня суд му сить йо го
офіційно по пе ре ди ти в такій формі: “Вам бу де на да на мож -
ливість да ти по ка зан ня під при ся гою і вик ли ка ти свідків, але
пе ред усім я по ви нен Вас за пи та ти, чи маєте Ви щоBне будь
ска за ти у відповідь на пред’яв ле не Вам об ви ну ва чен ня. Ви мо -
же те нічо го не го во ри ти, як що не ба жаєте. Вам не слід ні по -
кла да ти ся на обіцян ки, ні бо я ти ся по гроз, ме та яких по ля гає в
то му, щоб спо ну ка ти Вас до зізнан ня або виз нан ня своєї ви ни.
Все що Ви ска же те, бу де за пи са не і мо же бу ти ви ко ри с та не як
до каз при роз гляді спра ви в суді. Чи ба жаєте Ви що не будь
ска за ти у відповідь на об ви ну ва чен ня?”. Хоч би що ска зав об -
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ви ну ва че ний з при во ду пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня од ра зу ж
після цьо го офіційно го по пе ре д жен ня, йо го по ка зан ня ма ють
бу ти за пи сані, за чи тані йо му й підпи сані од ним із суддів, а та -
кож са мим об ви ну ва че ним, як що він за хо че по ста ви ти свій
підпис. Да ний за пис мо же бу ти потім ви ко ри с та ний як до каз
на суді й не по тре бує до дат ко во го підтвер д жен ня.

Після за яви об ви ну ва че но го про ва дять ся го ло вний, пе ре -
хрес ний і до дат ко вий до пи ти свідків об ви ну ва че но го, їхні по -
ка зан ня та кож за пи су ють ся і після за чи тан ня підпи су ють ся
ни ми та суд дею.

Ад во кат об ви ну ва че но го, навіть ко ли об ви ну ва че ний вик -
ли кав своїх свідків, про го ло шує ли ше од ну про мо ву — до до -
пи ту об ви ну ва че но го і йо го свідків або після по ка зань об ви ну -
ва че но го, як що ос танній не вик ли кав свідків.

У да ний час ця про це ду ра, яка пе ре дує прий нят тю рі шен -
ня про віддан ня об ви ну ва че но го до су ду, має на зву “віддан ня
до су ду за ста рим ме то дом”, і на стає її чер га ли ше тоді, ко ли
не мож ли во ско ри с та ти ся про це ду рою, пе ред ба че ною За ко ном
1967 р., який де що змінив цю про це ду ру. Те пер мож на відда -
ва ти об ви ну ва че но го до су ду “без роз гля ду до казів”, як що всі
до ка зи скла да ють ся з пись мо вих за яв за пе ред ба че ною за ко -
ном фор мою. Такі за яви, як пра ви ло, роб лять ся свідка ми об -
ви ну ва чен ня, бо на цій стадії за хист, як пра ви ло, не роз кри ває
свої до ка зи. За яви ма ють бу ти підпи сані й місти ти уро чи с те
твер д жен ня, що во ни дійсно відповіда ють фак там, відо мим ав -
то рам цих по ка зань. Пе ред вру чен ням їх копії роз си ла ють ся
всім про це су аль ним сто ро нам (тоб то об ви ну ва чен ня над си лає
їх за хи с ту), і суд їх прий ме, як що жод на із сторін не ста не за -
пе ре чу ва ти про ти цьо го.

Ко ли пе ре дані за хи с ту за яви не вик ли ка ли за пе ре чень, суд
дає вказівку, щоб суть об ви ну ва чен ня бу ла ви кла де на в пись -
мовій формі й за чи та на об ви ну ва че но му, як що це не бу ло
зроб ле но раніше, а потім мо же сам от ри ма ти за яву і згідно з
нею відра зу ж відда ти об ви ну ва че но го до су ду без пе ревірки
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пе ре кон ли вості по ка зань на ко ристь об ви ну ва чен ня і навіть не
чи та ю чи їх. Од нак ко ли ад во кат об ви ну ва че но го ска же, що за -
ява не міс тить по ка зань, до статніх для віддан ня до су ду при -
сяж них йо го клієнта, во но про ва дить ся “за ста рим ме то дом”.

3. Віддан ня об ви ну ва че но го до су ду. Суд (або один суд -
дя) виз на чає, чи до стат ньо підстав для віддан ня до су ду, а та -
кож вирішує пи тан ня: яке об ви ну ва чен ня він по ви нен
пред’яви ти об ви ну ва че но му; в яке місцез на хо д жен ня Су ду
Ко ро ни має бу ти надісла на спра ва; чи слід бра ти об ви ну ва че -
но го під вар ту, чи мож на за ли ши ти йо го на волі, віддав ши на
по ру ки; чи бу де зроб ле не “по пе ре д жен ня про алібі”? Суд по пе -
ре д жує об ви ну ва че но го, що під час роз гля ду спра ви в суді йо -
му не доз во ляється по да ва ти до ка зи на підтвер д жен ня алібі
(крім як за доз во лом су ду), як що він не по дасть об ви ну ва чеві
де таль не алібі про тя гом се ми днів з мо мен ту за кінчен ня по пе -
ред нь о го су до во го роз гля ду. Як що об ви ну ва че ний не зро бив
повідо млен ня про алібі до по пе реднь ого су до во го роз гля ду
або під час йо го, то ро бить ся по пе ре д жен ня про алібі, яке має
місти ти ім’я й ад ре су об ви ну ва ча, яко му мо же бу ти вру че но
повідо млен ня.

Після віддан ня об ви ну ва че но го до су ду суд дя по ви нен
надісла ти в суд, в яко му слу ха ти меть ся спра ва, по ка зан ня
свідків і за яву об ви ну ва че но го. Об ви ну ва че ний має пра во за
пла ту от ри ма ти копію про то ко лу по ка зань.

Після то го, як свідок підпи сав свої по ка зан ня, суд дя зо -
бов’язує йо го з’яви ти ся до су ду, де роз гля да ти меть ся спра ва
по суті. Він мо же підда ти тю рем но му ув’яз нен ню осо бу, яка
відмов ляється прий ня ти на се бе обов’язок да ва ти по ка зан ня
на суді.

Свідки й об ви ну ва чені самі да ють по ру чи тель ст во в то му,
що во ни з’яв лять ся до роз гля ду спра ви, об ви ну ва че ний же по -
ви нен ще пред ста ви ти од но го або двох по ру чи телів за се бе.
По ру чи тель ст во фіксується в про то колі. Су ма по ру чи тель ст ва
виз на чається суд дею.
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На тих свідків, по ка зан ня яких не мо жуть бу ти ко ри сни ми
при роз гляді спра ви, то му що об ви ну ва че ний виз нав се бе вин -
ним, або ж че рез су то фор маль ний ха рак тер цих по ка зань, мо -
же бу ти по кла де не так зва не умов не зо бов’язан ня, тоб то зо -
бов’язан ня з’яви ти ся в то му ви пад ку, ко ли во ни от ри ма ють від
об ви ну ва ча пові до млен ня про те, що по винні з’яви ти ся. Як що
їм не бу ло надісла но та ке повідо млен ня, їхні по ка зан ня мо -
жуть бу ти ого ло шені при роз гляді спра ви в суді.

4. Об ви ну валь ний акт. Об ви ну вач по дає до Су ду Ко ро ни
про ект об ви ну валь но го ак ту, од нак сам по собі він не має юри -
дич ної си ли. Він стає за кон ним до ку мен том і пе ре тво рюється
на об ви ну валь ний акт ли ше тоді, ко ли йо го підпи сує
відповідний чи нов ник Су ду Ко ро ни. Об ви ну валь ний акт
скла дається з трьох ча с тин: вступ ної, фор му лю ван ня об ви ну -
ва чен ня й опи су об ста вин зло чи ну. На зво роті об ви ну валь но -
го ак ту вка зується спи сок свідків, яких не обхідно вик ли ка ти
до су ду.

5. Пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня. Об ви ну ва че ний, що до
яко го скла де ний об ви ну валь ний акт, по ви нен осо би с то з’яви -
ти ся до су ду для пред’яв лен ня йо му об ви ну ва чен ня. Як що об -
ви ну ва че ний був відпу ще ний на по ру ки, то він му сить з’яви -
ти ся до су ду й бу де на прав ле ний у спеціаль ну ка ме ру, щоб че -
ка ти там по чат ку су до во го роз гля ду.

У разі не яв ки об ви ну ва че но го суд ви дає на каз про йо го
арешт, про во дить стяг нен ня з йо го по ру чи телів і по до вжує на
не виз на че ний час зо бов’язан ня об ви ну вачів і свідків що до яв -
ки до су ду.

Об ви ну ва че но го при во дять із ка ме ри до за лу су ду, де вста -
нов люється йо го осо ба, а потім ого ло шується об ви ну валь ний
акт і йо го про сять да ти по яс нен ня.

Після ого ло шен ня об ви ну валь но го ак ту об ви ну ва че ний
мо же об ра ти од ну з декількох ліній по ведінки:

1) виз на ти свою ви ну. У цьо му ви пад ку ад во кат об ви ну ва -
чен ня ко рот ко ви кла дає фак ти й вик ли кає поліцейсь ко го чи -
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нов ни ка, який вів спра ву, для то го, щоб той оха рак те ри зу вав
об ви ну ва че но го. Ха рак те ри с ти ка яв ляє со бою до ку мент, у
яко му містять ся відо мості про сімей ний стан, освіту, місце ро -
бо ти, по пе редні су ди мості, а та кож усе, що сто сується спра ви.
Поліцейсь кий чи нов ник мо же бу ти підда ний пе ре хрес но му
до пи ту за хис ни ком підсуд но го. Потім за хис ник по дає ар гу -
мен ти на ко ристь пом’як шен ня по ка ран ня. Інко ли йо го ви с туп
під кріплюється по ка зан ня ми свідків і са мо го підсуд но го.
Після цьо го підсуд но му на дається мож ливість ви с ту пи ти пе -
ред су дом, а потім ви но сить ся ви рок;

2) відповісти на об ви ну ва чен ня мов чан ням. У та ко му ви -
пад ку пе ре дусім з’ясо ву ють при чи ну мов чан ня, тоб то чи він
про сто відмов ляється відповіда ти на за пи тан ня, або він німий
від при ро ди, або ж у да ний мо мент втра тив дар мо ви. Як що
вста нов люється, що об ви ну ва че ний мов чить на вмис но, роз -
гляд спра ви про дов жу ва ти меть ся так, ніби об ви ну ва че ний не
виз нав се бе вин ним. В інших ви пад ках з об ви ну ва че ним
спілку ва ти муть ся за до по мо гою знаків;

3) не виз на ва ти ви ни в пред’яв ле но му об ви ну ва ченні, виз -
на ва ти ви ну з од но го пунк ту об ви ну валь но го ак та й не виз на -
ва ти з іншо го; не виз на ва ти се бе вин ним у пред’яв ле но му об -
ви ну ва ченні, а зізна ти ся в будьBяко му іншо му зло чи нові;

4) зро би ти будьBяку за яву з при во ду об ви ну валь но го ак та,
зо к ре ма про непідсудність спра ви да но му су дові, про за крит тя
спра ви.

6. Фор му ван ня ма ло го журі. Як що підсуд ний не виз нав
се бе вин ним у пред’яв ле но му об ви ну ва ченні або будьBякій йо -
го ча с тині, то тим са мим він виз на чив ха рак тер су пе реч ки, яка
ви ник ла між ним і ко ро ною. Ця су пе реч ка має бу ти виріше на
су дом — ма лим журі з 12 при сяж них засіда телів.

Кож на лю ди на мо же бу ти вик ли ка на як при сяж ний, а бу -
ду чи вик ли ка ною, му сить ви ко ну ва ти обов’яз ки при сяж но го,
ко ли во на: а) за реєстро ва на як ви бо рець до пар ла мен ту чи
місце вих ор ганів вла ди, віком не менш як 18 і не більш як 60
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років; б) постійно про жи ває в Об’єдна но му Ко ролівстві, на ос -
т ро вах ЛаBМан шу або на ос т рові Мен про тя гом будьBяко го
періоду, але не мен ше як п’ять років до до сяг нен ня 30Bрічно го
віку.

У кож но му графстві ше риф скла дає спи сок кан ди да тів у
при сяжні і вик ли кає їх. Із усіх вик ли ка них при сяж них за же -
реб ком оби ра ють ся 12 чо ловік, яким про по нується зай ня ти
місця в ложі для при сяж них.

Потім су до вий клерк звер тається до підсуд но го з та ки ми
сло ва ми: “Підсуд ний, який стоїть пе ред на шим су дом; Ви за -
раз по чуєте прізви ща при сяж них, які бу дуть роз гля да ти Ва шу
спра ву; Як що Ви за пе ре чуєте про ти них або про ти будьBко го з
них; Ви по винні повідо ми ти су ду Ваші за пе ре чен ня до то го, як
во ни при не суть при ся гу, бо при ся га ти муть во ни на Біблії”.

Це ро бить ся для то го, щоб підсуд ний міг ско рис та ти ся
пра вом відво ду при сяж них. Мо ти ви відво ду мо жуть не вка зу -
ва ти ся підсуд ним або відвід мо же бу ти мо ти во ва ним. Осо ба,
котрій пред’яв ле но об ви ну ва чен ня, мо же відве с ти до се ми
при сяж них, не ого ло шу ю чи при чин або навіть не ма ю чи та ких.
Відвід мо же бу ти за яв ле но всьо му скла ду журі (як що ше риф
че рез свою заінте ре со ваність у справі склав йо го не на леж ним
чи ном). У спра вах про дер жав ну зра ду підсуд ний мо же за яви -
ти 35 не мо ти во ва них відводів. Сто ро на об ви ну ва чен ня не має
пра ва на не мо ти во ва ний відвід.

Потім ко жен член журі при ся гає ок ре мо. Фор му ла при ся -
ги та ка: “Я при ся га юсь все мо гутнім Бо гом, що бу ду чес но роз -
гля да ти спір між її Ве личністю — ко ро ле вою і підсуд ним і ви -
не су спра вед ли вий вер дикт згідно з до ка за ми. Не хай до по мо -
же мені Бог”.

Після цьо го су до вий клерк ро бить ви клад при сяж ним суті
об ви ну ва чен ня в зло чині, в яко му підсуд ний не ви знав се бе
вин ним, та інфор мує їх про те, що обов’язок при сяж них по ля -
гає в то му, щоб, вис лу хав ши по ка зан ня, виріши ти, ви нен
підсуд ний чи ні.
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По чи нається су до вий роз гляд вступ ною про мо вою пред -
став ни ка об ви ну ва чен ня. Ба ри с тер об ви ну ва чен ня ро бить ви -
клад суті спра ви, на во дить ос новні фак ти, на які він має намір
спи ра ти ся. Потім він вик ли кає свідків

об ви ну ва чен ня, які після при не сен ня при ся ги підда ють ся
го ло вно му, пе ре хрес но му і по втор но му до пи там. Як пра ви ло,
вик ли ка ють ся всі свідки, прізви ща яких вка зані на зво ротній
сто роні об ви ну валь но го ак та. До пу с кається та кож вик лик до -
дат ко вих свідків за умо ви, що об ви ну ва че но му й су ду бу ло
повідо мле но про наміри об ви ну ва ча їх вик ли ка ти і що їм бу ли
вру чені копії їхніх по ка зань.

Потім до при сяж них звер тається підсуд ний або йо го за -
хис ник, як що він у ньо го є, про во дить ся го ло вний, пе ре хрес -
ний і по втор ний до пи ти свідків за хи с ту, в то му числі й підсуд -
но го, ко ли він ба жає да ва ти по ка зан ня, а та кож на во дить пись -
мові до ка зи.

Суд дя має пра во сам вик ли ка ти та ких свідків, яких не вик -
ли ка ла жод на із сторін; він мо же та кож до пи та ти свідка, щоб
з’ясу ва ти всі не зро зумілі пи тан ня або глиб ше вник ну ти в них.

Потім із за ключ ни ми про мо ва ми ви с ту па ють сто ро ни. Ад -
во кат об ви ну ва ча ви с ту пає пер шим, за ним — ад во кат підсуд -
но го.

Після то го, як сто ро ни повністю по да ли свої до ка зи, суд дя
ро бить вис нов ки, вка зу ю чи при сяж ним на вста нов лені за ко ном
пра ви ла про до ка зи, фіксу ю чи їхню ува гу на важ ли вих до ка зах,
які є в справі. У кінці сво го ре зю ме суд дя звер тає ува гу при сяж -
них на мож ливість ви не сен ня вер дик ту більшістю го лосів.

Ко ли спра ва про ста, при сяжні мо жуть ви не с ти вер дикт, не
за ли ша ю чи сво го місця, але во ни, як пра ви ло, ви хо дять у
відве де ну для них кімна ту, їх до ру ча ють двом су до вим при ста -
вам, які при ся га ють у то му, що ніко му не доз во лять роз мов ля -
ти з при сяж ни ми й самі не бу дуть пе ре мов ля ти ся з ни ми без
доз во лу су ду, крім то го мо мен ту, ко ли за пи ту ють у при сяж -
них, чи дійшли во ни зго ди що до вер дик ту.
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Після ви хо ду із за лу су ду для об го во рен ня вер дик ту жо -
ден з при сяж них не має пра ва по ки ну ти кімна ту без доз во лу
су ду, який дається ли ше у ви пад ку “оче вид ної не обхідності”,
як що, на при клад, один із при сяж них за хворіє під час об го во -
рен ня вер дик ту, їм не має не об хідності весь час пе ре бу ва ти в
одній і тій же кімнаті, до ки не дійдуть зго ди, але во ни ніко ли
не по винні роз діля ти ся, за ви нят ком ука за них ви ще особ ли -
вих ви пад ків, і ба жа но, навіть важ ли во, щоб во ни завжди бу ли
під опікою од но го з при ставів, на при клад уночі в го телі.

При сяжні мо жуть про си ти суд дю да ти їм до дат кові
вказівки з будьBяко го пи тан ня пра ва або віднос но до ка зів, ко -
ли в цьо му ви ни кає не обхідність, але їхнє звер нен ня із за пи -
тан ням і відповідь на ньо го ма ють відбу ва ти ся в суді. Як що
при сяжні звер ну ли ся із за пи тан ням у за писці, надісланій
судді, то ця за пи с ка чи тається вго лос, а потім на неї дається
відповідь.

Вер дикт ого ло шується у відкри то му су до во му засідан ні в
при сут ності всіх при сяж них і підсуд но го.

Ви не се ний при сяж ни ми вер дикт не є ос та точ ним, бо суд
мо же за про по ну ва ти при сяж ним пе ре гля ну ти йо го. Ли ше
після то го, як суд дя схва лить вер дикт і дасть роз по ря д жен ня
клер ку за не с ти йо го до про то ко лу, він вва жається ос та точ ним.

Після ви не сен ня об ви ну валь но го вер дик ту суд дя пос та -
нов ляє ви рок. Пе ред по ста нов лен ням ви ро ку він на дає мож -
ливість об ви ну ва чеві та за хис ни ку вис ло ви ти свої мірку ван ня
що до міри по ка ран ня і знай о мить ся з довідкою поліції про на -
явність по пе редніх су ди мо с тей у об ви ну ва че но го, йо го ре пу -
тацію та об ста ви ни йо го жит тя. Підсуд но му на дається мож -
ливість зро би ти всі за яви, які він ба жає, в до пов нен ня до про -
мо ви за хис ни ка про пом’як шен ня ви ро ку.

Ви не сен ня об ви ну валь но го ви ро ку інко ли відкла да ється,
щоб да ти мож ливість підсуд но му пом’як ши ти ви рок шля хом
відшко ду ван ня вчи не но го зло чи ном збит ку або повідо млен ня
про співу час ників. Ви ро ки в англій ських су дах не мо ти ву ють ся.
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Як що при сяжні засіда телі ви не суть ви прав ду валь ний вер -
дикт, то суд дя по ста нов ляє ви прав ду валь ний ви рок, яким
звільняє підсуд но го від об ви ну ва чен ня і зBпід вар ти.

7. Су мар не про ва д жен ня. В по ряд ку су мар но го (спро ще -
но го) про ва д жен ня роз гля да ють ся спра ви про зло чи ни, які пе -
ресліду ють ся за об ви ну валь ним ак том. Як пра ви ло, роз гляд
спра ви в суді су мар ної юри с дикції зай має всьо го кілька хви -
лин. Ці су ди роз г ля да ють до 98 відсотків криміна ль них справ.

Роз гляд спра ви роз по чи нається за скар гою або за “за явою
про об ви ну ва чен ня”, зроб ле ною пе ред ми ро вим суд дею граф -
ст ва, в ме жах яко го вчи не ний зло чин. За ява і скар га по да ють -
ся, як пра ви ло, в пись мовій формі й мо жуть ро би ти ся, хоч і не
обов’яз ко во, під при ся гою. У них вка зу ють ся прізви ще й рід
за нять об ви ну ва че но го, ха рак тер пра во по ру шен ня, час і місце
йо го вчи нен ня.

Як що за ява про об ви ну ва чен ня або скар га зроб лені під
при ся гою, на каз про арешт об ви ну ва че но го мо же бу ти ви да но
навіть як по чат ко вий захід. В інших ви пад ках мож ли вий ли ше
вик лик об ви ну ва че но го. Од нак як що він ухи ляється від яв ки
за вик ли ком, мо же бу ти ви да но на каз про йо го арешт.

Су до ве засідан ня по чи нається з оз най ом лен ня об ви ну ва -
че но го із сут тю за яви про об ви ну ва чен ня або скар ги, після чо -
го йо му став лять за пи тан ня, чи виз нає він се бе вин ним. По -
даль ший хід слу хан ня спра ви за ле жить від відповіді об ви ну ва -
че но го.

Як що об ви ну ва че ний виз нав се бе вин ним, суд, не про во -
дя чи по даль шо го роз гля ду, об ме жується ли ше швид ким ог ля -
дом до ка зо во го ма теріалу, а ча с то і вза галі без та ко го ог ля ду
ви но сить ви рок. При чо му ті фак тичні дані, на підставі яких
ви но сить ся ви рок, не одер жу ють не обхідно го оформ лен ня. По
суті, це — ма теріали, зібра ні поліцією і не оформ лені як су дові
до ка зи.

Як що об ви ну ва че ний за пе ре чує пра вильність об ви ну ва -
чен ня, спра ва слу хається. Слу хан ня по чи нається з про мо ви
об ви ну ва ча або скарж ни ка. Потім об ви ну вач або скарж ник
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вик ли кає своїх свідків, які підда ють ся го лов но му, пе ре хрес но -
му й по втор но му до пи там, дослід жу ють ся інші до ка зи.

Підсуд ний або йо го пред став ник мо же ви с ту пи ти із за -
явою, що до ка зи, по дані об ви ну ва чем, не пе ре кон ливі, й да ти
ко рот кий ог ляд до казів за хи с ту, які бу дуть по дані, та по дає ці
до ка зи. Об ви ну ва че ний завжди має пра во да ва ти по ка зан ня.

Після цьо го об ви ну вач мо же ви с ту па ти із спро с ту ван ням і
по да ти до ка зи. Потім зно ву з реплікою мо же ви сту пи ти за хист
і об ви ну ва чен ня. На відміну від роз гля ду спра ви за уча с тю
при сяж них сто ро ни не ма ють пра ва про го ло шу ва ти про мо ви у
відповідь, за ви нят ком ви пад ків, ко ли ви ни кає будьBяке пра во -
ве пи тан ня.

Дослідив ши до ка зи й за слу хав ши сто ро ни, суд пе ре хо дить
до роз гля ду пи тан ня про винність підсуд но го. Че рез те, що се ред
англійських магістратів не ма ло лю дей, які не ма ють юри дич ної
освіти, вста нов ле на спе ціаль на про це ду ра відкла ден ня спра ви
після су до во го слідства для кон суль тацій з клер ком су ду.

За ре зуль та та ми роз гля ду спра ви суд мо же при зна чи ти
вин но му поз бав лен ня волі на строк до 14 діб і штраф до од но -
го фун та стерлінгів (при од но осо бо во му роз гляді), поз бав лен -
ня волі стро ком до ше с ти місяців і штраф до 25 фунтів
стерлінгів, а за де я ки ми ка те горіями справ — поз бав лен ня волі
до 12 місяців і штраф до однієї ти сячі фунтів стерлінгів (при
роз гляді спра ви дво ма й більше магістра та ми або магістра -
томBюри с том од но осо бо во). Суд мо же при зна чи ти од но час но
й поз бав лен ня волі, й штраф.

Що ро ку в Англії та Уельсі по над півто ра мільйо на лю дей
за су д жується за су марні зло чи ни. Ве ли ка кіль кість об ви ну ва -
чень у не знач них пра во по ру шен нях, та ких як пе ре ви щен ня
швид кості ру ху і не доз во ле на сто ян ка ав то мобілів. У зв’яз ку з
цим За ко ном 1957 р. про магіс тратські су ди вве де на про це ду -
ра, яка дає мож ливість осо бам, які об ви ну ва чу ють ся в не знач -
них су мар них зло чи нах, виз на ва ти се бе вин ни ми, не з’яв ля ю -
чись до су ду, з до по мо гою по шти. Поз бав лен ня волі за ре зуль -
та та ми за оч но го роз гля ду спра ви не до пу с кається.
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4.5. СПО ЛУ ЧЕНІ ШТА ТИ АМЕ РИ КИ

1. Кримінальні су ди. 2. По ря док роз гля ду криміна ль них
справ в суді при сяж них. 3. Фор му ван ня ла ви при сяж -
них. 4. По ря док досліджен ня до казів і про мо ви сторін. 5.
Ре зо люція і ви рок судді. 6. Су мар не про ва д жен ня. 

1. Кримінальні су ди. Пра во суд дя в США здійсню ють су -
ди фе де раль ної су до вої си с те ми й су ди штатів. При цьо му ні
Вер хов ний суд США, ні інші фе де ральні су дові ор га ни ніяко -
го адміністра тив но го кон тро лю над су да ми штатів не здійсню -
ють.

Фе де раль на су до ва си с те ма скла дається з ок руж них (рай -
он них) фе де раль них судів, фе де раль них апе ляційних судів і
Вер хов но го су ду США.

Що сто сується співвідно шен ня фе де раль ної си с те ми й су -
до вої си с те ми штатів, то тут діє той же прин цип, що й у
співвідно шенні фе де раль но го пра ва і пра ва штатів: за галь не
пра ви ло — це ком пе тенція судів штатів; до фе де раль них судів
мож на звер та ти ся ли ше в тих ви пад ках, ко ли Кон сти туція
США або за кон Кон гре су, який спи рається на Кон сти туцію,
виз на ють ці су ди ком пе тент ни ми. Близь ко 95 відсотків справ
роз гля да ють ся ви ключ но су да ми штатів.

По першій інстанції кримінальні спра ви фе де раль ної
підсуд ності роз гля да ють ли ше ок ружні су ди. У кож но му
штаті, як пра ви ло, один ок руж ний фе де раль ний суд, у де я ких
ве ли ких шта тах їхнє чис ло до хо дить до чо ти рь ох, кількість
суддів у та ких су дах — до 20. Всьо го їх май же 100 і пра цює в
них близь ко 400 суддів.

Су до вий роз гляд в ок руж но му суді, як пра ви ло, ве де один
суд дя. Ок ружні (рай онні) су ди мо жуть роз гля да ти будьBякі
кримінальні спра ви фе де раль ної підсуд ності, тоб то спра ви про
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зло чи ни, відповідальність за які пе ред ба че на за ко ном, схва ле -
ним Кон гре сом США.

У США — 11 фе де раль них апе ляційних судів (май же 80
суддів). Один з них діє у фе де раль но му ок рузі Ко лумбія, в
яко му роз та шо ва на сто ли ця фе де рації Ва шинг тон. Чис ло
суддів у кож но му з цих судів — від трьох до дев’яти; на од но го
з них по кла дені обов’яз ки го ло вно го судді. Апе ляційний роз -
гляд спра ви здійснює, як пра ви ло, ко легія з трьох суддів. За
рішен ням біль шості членів су ду мо же бу ти про ве де но апе -
ляційний роз гляд усім скла дом су ду. Фе де ральні апе ляційні
су ди роз гля да ють апе ляції на ви ро ки й рішен ня фе де раль них
ок руж них судів.

Вер хов ний суд США — ви ща апе ляційна інстанція в спра -
вах і фе де раль них судів, і судів штатів. Він скла дає ться з го ло -
ви та вось ми членів су ду. Поділу на ко легії не має. Роз гля да -
ють спра ви всі судді (кво рум — шість суддів). Рішен ня прий -
мається про стою більшістю го лосів.

Фе де раль них суддів при зна чає по життєво Пре зи дент
США за зго дою Се на ту. Існує один шлях для усу нен ня від по -
са ди судді, який до пу с тив грубі зло вжи ван ня, — по ру шен ня
об ви ну ва чен ня за по ста но вою Кон гре су США (про це ду ра
імпічмен ту). Втім, та ке трап ляється ду же рідко.

Су дові си с те ми в шта тах різно манітні: не од на кові струк -
ту ри судів; су ди, які ви ко ну ють при близ но од на кові функції,
ма ють різні на зви, поBрізно му виз на чається під судність справ
су да ми.

Чис ленні су ди штатів мож на умов но поділи ти на декілька
ка те горій за леж но від місця, яке во ни зай ма ють у су довій
ієрархії. У кож но му штаті є свій ви щий су до вий ор ган: вер хов -
ний суд, вер хов ний суд з ви прав лен ня по ми лок, апе ляційний
суд та ін. У 14 шта тах діють про міжні апе ляційні су ди.

Ниж че сто ять су ди за галь ної юри с дикції, схожі з ок руж -
ни ми фе де раль ни ми су да ми, але во ни вод но час ви сту па ють і
як апе ляційні інстанції. До їхньої підсуд ності на ле жать

255

Глава 4. Провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції



кримінальні спра ви, які не ма ють пра ва роз гля да ти по першій
інстанції ниж че сто ящі су ди об ме же ної юри с дикції. Су ди за -
галь ної юри с дикції в шта тах на зи ва ють ся: ви щий суд, рай он -
ний суд, ок руж ний суд.

Су ди об ме же ної юри с дикції: поліцейські, магістрат ські,
су ди пра во суд дя, муніци пальні. У ба га ть ох су дах об ме же ної
юри с дикції спра ви роз гля да ють ми рові судді — ви борні по са -
дові осо би, ча с то не юри с ти, їхня діяльність оп ла чується за -
леж но від кількості роз г ля ну тих справ, сум стяг ну то го штра -
фу, розміру от ри ма но го ад во ка том го но ра ру і т. ін. Ми рові
судді, як пра ви ло, не роз гля да ють спра ви про діян ня, за які мо -
же бу ти при зна че но по ка ран ня, що пе ре ви щує поз бав лен ня
волі стро ком на один місяць, або штраф у 100 до ларів.

Судді в шта тах або оби ра ють ся, або при зна ча ють ся. В усіх
ви пад ках їхні кан ди да ту ри ма ють бу ти по пе ред ньо схва лені
бо са ми прав ля чої в штаті партії.

2. По ря док роз гля ду криміна ль них справ у суді при сяж -
них. З уча с тю при сяж них найз начніші кри мінальні спра ви
роз гля да ють ок ружні фе де ральні су ди, су ди за галь ної юри с -
дикції в шта тах. Про це ду ра вирішен ня криміна ль них справ у
суді при сяж них скла дається з та ких ос нов них етапів: пред’яв -
лен ня об ви ну ва чен ня, фор му ван ня ла ви при сяж них (ма ло го
журі), досліджен ня до казів і про мо ви сторін; на путнє сло во
судді при сяж ним, вер дикт при сяж них, ре зо люція і ви рок
судді.

Пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня. Після відкрит тя су до во го
засідан ня клерк су ду за чи тує об ви ну валь ний акт або за яву про
об ви ну ва чен ня і суд дя про по нує під суд но му відповіда ти на
об ви ну ва чен ня зізнан ням або за пе ре чен ням своєї ви ни.
Відповідь об ви ну ва че но го за но сить ся до про то ко лу су до во го
засідан ня.

Як що підсуд ний виз нав се бе вин ним, при сяжні до участі у
вирішенні спра ви не за лу ча ють ся і суд дя ви но сить ви рок. Пе -
ред при зна чен ням по ка ран ня суд дя мо же до пи та ти свідків про
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об ста ви ни, які пом’як шу ють або об тя жу ють ви ну підсуд но го,
але не про йо го винність. У де я ких шта тах виз нан ня підсуд -
ним своєї ви ни не усу ває су до во го роз гля ду, ко ли об ви ну ва че -
но му за гро жує смер тна ка ра або інше су во ре по ка ран ня.

Криміна ль ноBпро це су аль не пра во США пе ред ба чає мож -
ливість своєрідної “торгівлі” між об ви ну ва чен ням і підсуд ним,
який за зго дою об ви ну ва ча має пра во виз на ти се бе вин ним у
вчи ненні менш тяж ко го зло чи ну, ніж той, який ука за ний в об -
ви ну валь но му акті або за яві про об ви ну ва чен ня. Це так звані
“уго ди про виз нан ня ви ни”. Суть їх — в ук ла денні між об ви ну -
ва чен ням і за хи с том особ ли вої до мо вле ності, відповідно до
якої об ви ну вач зо бов’язується пе ре кваліфіку ва ти діян ня на
менш тяж ке, а об ви ну ва че ний — виз на ти свою винність.

У США в 90 відсотків криміна ль них справ об ви ну ва чені
виз на ють свою ви ну. При близ но 50 відсотків зі знань — це ре -
зуль тат до мо вле ності між об ви ну ва чем і про ку ро ром. Уго ди
про виз нан ня ви ни відбу ва ють ся то му, що про ку рор мо же
“про да ти” існу ючі в ньо му сум ніви, вик ли кані не ста чею до -
казів, за більш м’який ви рок. При чо му уго ди про виз нан ня ви -
ни не є таємною опе рацією, яка здійснюється в тем но му кут ку.
Це цілком виз на на й відкри та про це ду ра.

3. Фор му ван ня ла ви при сяж них. Як що підсуд ний вин -
ним се бе не виз нав, суд дя дає йо му де я кий час (як пра ви ло, не
мен ше двох діб) на підго тов ку до су до во го роз гля ду. Після
закінчен ня цьо го терміну суд при сту пає до фор му ван ня ла ви
при сяж них — ма ло го, або су до во го, журі. Підсуд ний мо же
відмо ви ти ся від су ду з уча с тю при сяж них, як що йо му не за -
гро жує смерт на ка ра або інша су во ра міра по ка ран ня. Ви пад ки
та кої відмо ви до сить по ши рені. В більшості ви падків з уча с тю
при сяж них роз гля да ють ся ли ше близь ко 10 відсотків кримі -
наль них справ.

До скла ду ма ло го журі вхо дить 12 чо ловік, у су дах де я ких
штатів — шість чо ловік. Ско ро чен ня кількості при сяж них
мож ли ве й за зго дою сторін.
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За за ко ном, прий ня тим кон гре сом США у 1968 р., при -
сяж ни ми в фе де раль них су дах мо жуть бу ти ли ше гро ма дя ни
США, які до сяг ли 21Bрічно го віку й про жи ва ють у місце вості,
де про хо дить су до вий роз гляд, не мен ше од но го ро ку.

Спи сок при сяж них для то го чи іншо го су ду скла да ють за
йо го до ру чен ням ше ри фи, кон стеблі, су дові клер ки та їхні
помічни ки. Для відбо ру кан ди да тур ко ри с ту ють ся спи с ка ми
ви борців або плат ників по датків, ад рес ни ми й навіть те ле фон -
ни ми кни га ми.

Як пра ви ло, при сяж них вик ли ка ють більше, ніж ви ма -
гається, бо де які з них мо жуть бу ти відве де ни ми, а для ве ли -
ких справ вик ли ка ють ся і за пасні при сяжні.

Ко жен при сяж ний до пи тується і, як що йо го кан ди да ту ра
не відво дить ся, зай має місце на лаві при сяж них, принісши по -
пе ред ньо при ся гу. Відвід мо ти во ва ний вирі шує суд дя, не мо ти -
во ва ний для ньо го обов’яз ко вий. Після при не сен ня при ся ги
по чи нається су до вий роз гляд.

4. По ря док досліджен ня до казів і про мо ви сторін. Спо -
чат ку про ку рор про го ло шує про мо ву, в якій повідом ляє, що
він бу де до ка зу ва ти в суді. Це на зи вається “від крит тям об ви -
ну ва чен ня”. Після про ку ро ра ви с ту пає за хис ник, який ви кла -
дає до во ди за хи с ту — “відкри ває за хист”. Потім по чи нається
до пит свідків об ви ну ва чен ня і за хи с ту, які при во дять ся до
при ся ги або да ють під твер д жен ня про те, що бу дуть го во ри ти
ли ше прав ду. Спо чат ку во ни до пи ту ють ся тією сто ро ною, яка
їх вик ли ка ла, потім відбу вається пе ре хрес ний до пит.

Як що об ви ну ва че ний за ба жає, він мо же бу ти при ве де ний
до при ся ги або мо же да ти уро чи с те підтвер д жен ня і до пи -
тується як свідок за хи с ту.

Після закінчен ня до пи ту свідків за хи с ту ат тор ней мо же
ще раз узя ти сло во для за пе ре чен ня про ти по ка зань свідків за -
хи с ту, за хис ник же йо му за пе ре чи ти не має пра ва.

Суд дя має ду же ве ликі по вно ва жен ня. Він од но осо бо во
вирішує такі важ ливі пи тан ня, як на лежність і до пус тимість
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до казів, має пра во відхи ли ти кло по тан ня і зня ти будьBякі за -
пи тан ня сто ро ни.

Після закінчен ня су до во го роз гля ду суд дя звер тає ться до
при сяж них з на путнім сло вом. У ньо му він дає вказівку сто -
сов но пра во вих норм, які підля га ють за сто су ван ню в даній
справі, і ті по яс нен ня сто сов но до сто вірності й зна чен ня до -
казів, які, на йо го дум ку, не обхід ні для пра виль но го вирішен -
ня спра ви.

Вис лу хав ши на путнє сло во судді, при сяжні під на гля дом
по са до вої осо би ви да ля ють ся до на рад чої кімна ти, во ни ма ють
пра во бра ти пись мові й ре чові до ка зи та пись мові інструкції
судді.

Вер дикт — об ви ну валь ний чи ви прав ду валь ний — про го -
ло шується публічно. У спра вах про зло чи ни, за які пе ред ба че -
на смерт на ка ра, він ви но сить ся од но го лос но. В інших спра вах
ви ма гається більшість у 5/6, 2/3 го ло сів і т. п., за леж но від
тяж кості зло чи ну. Вер дикт при сяж них стає дійсним ли ше
тоді, ко ли він прий ня тий суд дею і за не се ний до про то ко лу су -
до во го засідан ня. Суд дя має пра во за про по ну ва ти при сяж ним
по втор но об го во ри ти ли ше об ви ну валь ний вер дикт.

У де я ких шта тах при сяжні вирішу ють пи тан ня не ли ше
про ви ну, а й про міру по ка ран ня.

5. Ре зо люція і ви рок судді. Суд дя відповідно до вер дик ту
у відкри то му засіданні ви но сить ще й ре зо люцію про виз нан -
ня су дом вин ності чи не вин ності підсуд но го, яка та кож за но -
сить ся до про то ко лу. Та ка ре зо люція ви но сить ся су дом і в
спра вах, які роз гля да ють ся без участі при сяж них. Потім суд дя
по ста нов ляє ви рок, тоб то ви зна чає й ого ло шує по ка ран ня
підсуд но му, яке за но сить ся до про то ко лу, при чо му не обов’яз -
ко во, щоб ви рок по ста нов ляв ся відра зу ж після вер дик ту при -
сяж них. Це мо же відбу ти ся і че рез де я кий час після су ду, як
пра ви ло, в ме жах дво тиж не во го терміну.

При ви борі міри по ка ран ня суд дя ко ри с тується до по віддю
про осо бу підсуд но го, скла де ною по са до вою осо бою служ би
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на гля ду за умов но за су д же ним або іншим чи нов ни ком, який
пра цює при суді. В ній містять ся дані про ми нулі аре ш ти, при -
во ди, су ди мості, сімей ний стан, освіту, ро бо ту, ре пу тацію та
інші відо мості, які одер жує по са до ва осо ба з дер жав них
архівів, у ре зуль таті опи ту ван ня підсуд но го та інших лю дей.

6. Су мар не про ва д жен ня. Су да ми су мар ної юри с дикції в
шта тах є су ди нижчі. Во ни роз гля да ють більшість кри міна ль -
них справ про не значні зло чи ни, за вчи нен ня яких за сто со -
вується ко рот ко час ний арешт або штраф у не ве ли ких
розмірах.

Про цес у цих су дах спро ще ний. До ка зи досліджу ють ся
ли ше тоді, ко ли об ви ну ва че ний за пе ре чує свою ви ну. Як
свідки та об ви ну вачі ча с то ви с ту па ють поліцей ські, які про во -
ди ли за три ман ня і до пит підо зрю ва но го в поліції. Роз гляд
спра ви відбу вається про тя гом кількох хви лин. Пись мо ве про -
ва д жен ня, як пра ви ло, не ве деть ся.

В ок руж них фе де раль них су дах у по ряд ку су мар но го про -
ва д жен ня роз гля да ють ся де які спра ви про зло чи ни,
відповідальність за які пе ред ба че на фе де раль ни ми за ко на ми,
як що за їх вчи нен ня мо же бу ти при зна че но по ка ран ня не
більше ше с ти місяців поз бав лен ня волі або штраф до 500 до -
ларів. При чо му замість суддів ці спра ви вирішу ють так звані
комісіоне ри, які фак тич но є суд дя ми з об ме же ни ми пра ва ми й
ви ко ну ють ті ж функції, що й судді ниж чих судів у шта тах.
Крім вирішен ня вка за ної ка те горії справ во ни здійсню ють по -
пе реднє про ва д жен ня в інших криміна ль них спра вах, підсуд -
них фе де раль ним су дам, тоб то до пи ту ють підо зрю ва них після
їхньо го аре ш ту й до став ки до су ду, вирішу ють пи тан ня про
обґрун то ваність при тяг нен ня до криміна ль ної відпо відаль -
ності, про вибір за побіжно го за хо ду, за пи су ють і засвідчу ють
пись мові по ка зан ня під при ся гою.



ЗА ПИ ТАН НЯ ДЛЯ СА МО КОН Т РО ЛЮ

УК РАЇНА

1. Що та ке підсудність криміна ль ної спра ви?
2. Які ви ди підсуд ності пе ред ба чає чин не за ко но дав ст во?
3. За яки ми оз на ка ми (вла с ти во с тя ми) виз на чається

підсудність криміна ль ної спра ви?
4. Як здійснюється пе ре да ча спра ви за підсудністю?
5. В чо му по ля гає суть і за вдан ня стадії по пе ред нь о го роз -

гля ду спра ви?
6. Які пи тан ня підля га ють з’ясу ван ню при по пе ред нь о му

роз гля ду спра ви?
7. Які пи тан ня підля га ють вирішен ню у зв’яз ку з під го тов -

кою спра ви до роз гля ду в су до во му засіданні?
8. Які рішен ня прий ма ють ся суд дею при по пе ред нь о му

роз гля ду спра ви?
9. В чо му по ля гає суть і зна чен ня ви ро ку?
10. Які є ви ди ви років?
11. Які є ви ди об ви ну валь но го ви ро ку?
12. Які підста ви для по ста нов лен ня ви прав ду валь но го ви -

ро ку?
13. Який по ря док на ра ди суддів при по ста нов ленні ви ро -

ку?
14. Які пи тан ня вирішу ють ся су дом при по ста нов ленні ви -

ро ку?
15. Який зміст вступ ної, мо ти ву валь ної та ре зо лю тив ної

ча с тин об ви ну валь но го ви ро ку?
16. Що та ке ок ре ма дум ка судді?
17. Який по ря док про го ло шен ня ви ро ку?
18. В яких ви пад ках суд зо бов’яза ний або має пра во ви не -

с ти ок ре му ух ва лу?
19. З яких ча с тин скла дається су до вий роз гляд спра ви?

261

Глава 4. Провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції



20. В чо му по ля га ють суть і за вдан ня підго тов чої ча с ти ни
су до во го роз гля ду?

21. Як діє суд у ви пад ку не яв ки ко гоBне будь з учас ників
су до во го роз гля ду?

22. Який по ря док вирішен ня за яв і кло по тань учас ників
су до во го роз гля ду до по чат ку су до во го слідства?

23. Які за вдан ня вирішує суд під час су до во го слідства?
24. Як вста нов люється по ря док досліджен ня до казів?
25. За до по мо гою яких су до воBслідчих дій здійснюється

досліджен ня і пе ревірка до казів?
26. В яких ви пад ках мо жуть бу ти ого ло шені в су до во му

засіданні по ка зан ня підсуд но го, по терпіло го та свідків, дані
ни ми на до су до во му розсліду ванні спра ви?

27. Яке при зна чен ня та по ря док су до вих де батів?
28. Який ос нов ний зміст об ви ну валь ної та за хис ної про мов?
29. За яких умов мо же бу ти ви ко ри с та не пра во на

репліку?
30. Яке при зна чен ня ос тан нь о го сло ва підсуд но го?
31. Які особ ли вості пред ме та до ка зу ван ня у спра вах про

зло чи ни не по внолітніх?
32. Які особ ли вості су до во го роз гля ду в спра вах про зло -

чи ни не по внолітніх?
33. Які пра ва ма ють за конні пред став ни ки не по внолітньо -

го, пред став ни ки комісій та інспекцій у спра вах не по внолітніх,
підприємств, ус та нов та ор ганізацій?

34. Спра ви про які зло чи ни по ру шу ють ся тільки за скар -
гою по терпіло го? Що та ке спра ви при ват но го й при ват -
ноBпублічно го об ви ну ва чен ня?

35. Які особ ли вості по ру шен ня справ при ват но го об ви ну -
ва чен ня? 

36. Що та ке зустрічне об ви ну ва чен ня та які особ ли вості
про ва д жен ня по ньо му?

37. Які особ ли вості су до во го роз гля ду справ при ват но го
об ви ну ва чен ня?
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38. Про які зло чи ни до су до ва підго тов ка ма теріалів про во -
дить ся в про то кольній формі?

39. У чо му по ля гає зміст діяль ності ор га ну дізнан ня при
про то кольній формі до су до вої підго тов ки ма теріалів?

40. Які особ ли вості по ру шен ня криміна ль них справ про
зло чи ни, до су до ва підго тов ка в яких про во ди лась у про то -
кольній формі, й роз гля ду їх у суді?

41. Які особ ли вості до су до во го розсліду ван ня у спра вах
про не о суд них та осіб, які за хворіли на ду шев ну хво ро бу після
вчи нен ня зло чи ну?

42. Які особ ли вості су до во го роз гля ду у спра вах про не о -
суд них і які рішен ня мо же прий ня ти суд?

43. Які при му сові за хо ди ме дич но го ха рак те ру мо же за сто -
су ва ти суд? Які підста ви і по ря док їх ска су ван ня або зміни?

44. Який по ря док звільнен ня за су д же но го, що за хворів на
ду шев ну хво ро бу, від по даль шо го відбут тя по ка ран ня?

ФЕ ДЕ РА ТИВ НА РЕ С ПУБЛІКА НІМЕЧ ЧИ НА

45. Який по ря док відкрит тя су до во го роз гля ду в німець ко -
му криміна ль но му про цесі?

46. В чо му за клю чається підго тов ка до слу хан ня спра ви?
47. На який строк мож на зу пи ня ти су до вий роз гляд?
48. Який по ря док до пи ту свідків і ек с пертів?
49. Який по ря док по ста нов лен ня ви ро ку?
50. Які особ ли вості ого ло шен ня і оформ лен ня ви ро ку су -

ду?

ФРАНЦІЯ

51. Яка струк ту ра криміна ль них судів Франції?
52. Який по ря док роз гля ду криміна ль них справ про зло -

чи ни ви щих по са до вих осіб?
53. Хто вхо дить до скла ду су ду при сяж них?
54. Який по ря док скла дан ня списків при сяж них?
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55. Який по ря док роз гля ду справ у суді при сяж них?
56. Який по ря док ут во рен ня журі?
57. Як відбу вається су до вий роз гляд криміна ль них справ?
58. Який по ря док досліджен ня до казів?
59. Який по ря док по ста нов лен ня і про го ло шен ня ви ро ку?
60. Який по ря док роз гля ду криміна ль них справ у ви прав -

них три бу на лах?
61. Який по ря док роз гля ду справ у поліцейсь ких три бу на -

лах?

АНГЛІЯ

62. Яка струк ту ра криміна ль них судів Англії?
63. Які ка те горії зло чинів розрізняє криміна ль не пра во?
64. Який склад і по вно ва жен ня магістратсь ких судів?
65. Який по ря док про ва д жен ня в Суді Ко ро ни?
66. Який по ря док віддан ня об ви ну ва че но го до су ду?
67. Яка струк ту ра об ви ну валь но го ак та?
68. Як відбу вається пред’яв лен ня об ви ну ва че но го?
69. Який склад і по ря док фор му ван ня ма ло го журі?
70. Який по ря док су до во го роз гля ду в суді при сяж них?
71. Які спра ви роз гля да ють ся в по ряд ку су мар но го про ва -

д жен ня?
72. Який по ря док су мар но го про ва д жен ня?

СПО ЛУ ЧЕНІ ШТА ТИ АМЕ РИ КИ

73. Яка струк ту ра фе де раль них су до вих ор ганів США?
74. Який склад і ком пе тенція Вер хов но го су ду США?
75. Яка струк ту ра су до вих ор ганів у шта тах?
76. Який по ря док роз гля ду справ у суді при сяж них?
77. Як відбу вається пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня?
78. Як фор мується ла ва при сяж них?
79. Який по ря док досліджен ня до казів і про мов сторін?
80. Який по ря док су мар но го про ва д жен ня?
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Гла ва 5
ПЕ РЕ ГЛЯД СУ ДО ВИХ РІШЕНЬ

5.1. УК РАЇНА

5.1.1. Апе ляційне про ва д жен ня

1. По нят тя та зна чен ня апе ляційно го про ва д жен ня.
2. Суб’єкти, по ря док та стро ки по дачі апе ляції. 3.
Під"ста ви для ска су ван ня або зміни су до во го рішен ня. 4.
Роз гляд справ за апе ляцією. 5. Ре зуль та ти роз гля ду
справ в апе ляційно му по ряд ку. 6. Звер нен ня до ви ко нан -
ня су до во го рішен ня апе ляційно го су ду.

1. По нят тя та зна чен ня апе ляційно го про ва д жен ня. За -
без пе чу ю чи ви ко нан ня за вдань криміна ль но го су до чин ст ва,
су ди ви що го рівня пе ревіря ють за конність і обґрун то ваність
ви не се них су дом пер шої інстанції ви років, по ста нов, ух вал.

На ше за ко но дав ст во пе ред ба чає три ви ди пе ре гля ду ви -
років: апе ляційне про ва д жен ня, ка саційне про ва д жен ня і ви -
ключ не про ва д жен ня. Всі три ви ди пе ре гля ду ви років є скла -
до вою ча с ти ною криміна ль но го про це су, при цьо му ко жен з
них яв ляє со бою са мостійну стадію. 

Апе ляційне про ва д жен ня — це п’ята стадія криміна ль но го
про це су, в якій суд ви що го рівня роз гля дає за апе ляціями су -
дові рішен ня, які не на бра ли за кон ної си ли.

Учас ни ки про це су мо жуть ско ри с та ти ся своїм пра вом по -
дачі апе ляції, а мо жуть і не ско ри с та ти ся ним. Це так зва не
дис по зи тив не пра во не сто сується про ку ро ра, який у си лу
прин ци пу публічності зо бов’яза ний ре а гу ва ти на кож ний не -
обґрун то ва ний і не за кон ний, на йо го дум ку, ви рок. Но виз на
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цієї стадії для ук раїнсько го про це су в то му, що апе ляційний
суд мо же про ве с ти су до ве слідство і ви не с ти но вий ви рок, по -
ста но ву чи ух ва лу, ска су вав ши повністю або ча ст ко во су до ве
рішен ня су ду пер шої інстанції. 

Зна чен ня цієї стадії в то му, що во на при зна че на для за без -
пе чен ня охо ро ни прав і за кон них інте ресів учас ників про це су,
а та кож і в то му, що в ній здійснюється про це су аль не
керівництво за діяльністю судів ниж чо го рівня. 

2. Суб’єкти, по ря док та стро ки по дачі апе ляції. Суб’єкти
апе ляції: 

1) за су д же ний, йо го за кон ний пред став ник і за хис ник — у
ча с тині, що сто сується інте ресів за су д же но го;

2) ви прав да ний, йо го за кон ний пред став ник і за хис ник —
у ча с тині мо тивів і підстав ви прав дан ня;

3) за кон ний пред став ник, за хис ник не по внолітньо го та
сам не по внолітній, що до яко го за сто со ва но при му со вий захід
ви хов но го ха рак те ру, — у ча с тині, що сто сується інте ресів не -
по внолітньо го;

4) за кон ний пред став ник та за хис ник осо би, що до якої
вирішу ва ло ся пи тан ня по ро за сто су ван ня при му со во го за хо ду
ме дич но го ха рак те ру;

5) об ви ну ва че ний, що до яко го спра ву за кри то, йо го за кон -
ний пред став ник і за хис ник — у ча с тині мо тивів і підстав за -
крит тя спра ви;

6) об ви ну ва че ний, що до яко го спра ву на прав ле но на до -
дат ко ве розсліду ван ня, йо го за кон ний пред став ник і за хис ник
— у ча с тині мо тивів і підстав на прав лен ня спра ви на до дат ко -
ве розсліду ван ня;

7) цивільний відповідач або йо го пред став ник — у ча с тині,
що сто сується вирішен ня по зо ву;

8) про ку рор, який брав участь у роз гляді спра ви су дом
пер шої інстанції, а та кож про ку рор, який за твер див об ви ну -
валь ний вис но вок, — у ме жах об ви ну ва чен ня, що підтри му вав
про ку рор, який брав участь у роз гляді спра ви су дом пер шої
інстанції;
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9) по терпілий і йо го пред став ник — у ча с тині, що сто -
сується інте ресів по терпіло го, але в ме жах ви мог, за яв ле них
ни ми в суді пер шої інстанції;

10) цивільний по зи вач або йо го пред став ник — у ча с тині,
що сто сується вирішен ня по зо ву; 

11) осо ба, що до якої ви не се но ок ре му ух ва лу (по ста но ву)
су ду;

12) інші осо би у ви пад ках, пе ред ба че них КПК Ук раїни.
По ря док апе ляційно го ос кар жен ня. Апе ляція по дається

че рез суд який по ста но вив ви рок, по ста но ву чи ух ва лу. До
апе ляції про ку ро ра і за хис ни ка до дається стільки її копій, щоб
мож на бу ло вру чи ти всім учас ни кам, яких сто сується апе -
ляція. Як що апе ляція по да на в апе ляційний суд, то він пе ре си -
лає її до су ду пер шої інстанції, так як там зна хо дить ся спра ва і
не обхідно ви ко на ти ви мо ги ст.ст. 350—351 КПК що до змісту
та повідо млень про апе ляцію.

Апе ляція на су до ве рішен ня, ви не се не в по ряд ку ст. 525

(ос кар жен ня рішень про відмо ву в за сто су ванні за ходів без пе -
ки або про їх ска су ван ня), ст. 1652 (по ря док об ран ня за -
побіжно го за хо ду), 1653 (по ря док про дов жен ня строків три -
ман ня під вар тою), ст. 177 (підста ви для про ве ден ня об шу ку та
по ря док на дан ня зго ди на йо го про ве ден ня) та ст. 205 (на прав -
лен ня об ви ну ва че но го на стаціонар ну ек с пер ти зу) по дається
без по се ред ньо до апе ляційно го су ду.

Зміст апе ляції: 1) на зва су ду, яко му ад ре сується апе ляція;
2) осо ба, яка по дає апе ляцію; 3) ви рок, ух ва ла чи по ста но ва, на
які по дається апе ляція, і на зва су ду, який їх по ста но вив; 4)
вказівка на те, в чо му по ля гає не за конність ви ро ку, ух ва ли, по -
ста но ви та до во ди на її обґрун ту ван ня; 5) про хан ня осо би, яка
по дає апе ляцію; 6) пе релік до ку ментів, які до да ють ся до апе -
ляції.

При обґрун ту ванні про ку ро ром чи за хис ни ком не -
обхідності зміни чи ска су ван ня ви ро ку, по ста но ви, ух ва ли апе -
ляція по вин на місти ти по си лан ня на відповідні ар куші спра ви. 
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Стро ки апе ляційно го ос кар жен ня. Апе ляція на ви рок, ух -
ва лу чи по ста но ву су ду пер шої інстанції мо же бу ти по да на про -
тя гом 15 діб з мо мен ту їх про го ло шен ня, а за су д же ним, які пе -
ре бу ва ють під вар тою, в той же строк з мо мен ту вру чен ня їм
копії ви ро ку. Про тя гом цьо го стро ку спра ва ніким не мо же бу -
ти ви тре бу ва на із су ду. Суд зо бов’яза ний на да ти сто ро нам за їх
кло по тан ням мож ливість оз най о ми ти ся з ма теріала ми спра ви.

Про над хо д жен ня апе ляції суд пер шої інстанції оповіщає
учас ників про це су, інте ресів яких во на сто сується, на прав лен -
ням відповідних повідо млень та шля хом поміщен ня ого ло -
шен ня на дошці об’яв су ду. 

Про тя гом п’яти діб з ча су поміщен ня ого ло шен ня учас ни -
ки про це су ма ють пра во одер жа ти в суді копію апе ляції або оз -
най о ми ти ся з нею в суді. Од но час но з вру чен ням копію або з
оз най ом лен ням з апе ляцією їм роз’яс нюється пра во про тя гом
п’яти діб з цьо го ча су по да ти свої за пе ре чен ня на апе ляцію.

За су д же но му, що ут ри мується під вар тою, повідо млен ня
про над хо д жен ня апе ляції та її копія вру ча ють ся че рез на чаль -
ни ка відповідної ус та но ви. Од но час но йо му роз’яс нюється
пра во про тя гом п’яти діб з ча су вру чен ня цих до ку ментів по -
да ти свої за пе ре чен ня на апе ляцію. 

У разі не ви ко нан ня осо бою, яка по да ла апе ляцію, ви мог,
пе ред ба че них ст. 350 КПК, го ло ву ю чий своєю по ста но вою за -
ли шає апе ляцію без ру ху та повідо мляє про не обхідність ви ко -
нан ня за зна че них ви мог за ко ну про тя гом се ми діб з мо мен ту
одер жан ня повідо млен ня. По ста но ва ос кар жен ню не підля гає.

Як що у виз на че ний строк ці ви мо ги не бу дуть ви ко нані, то
апе ляція по ста но вою го ло ву ю чо го виз нається та кою, що не
підля гає роз гля ду. По ста но ву мо же бу ти ос кар же но до су ду
апе ляційної інстанції, який має пра во своєю ух ва лою виз на ти
апе ляцію та кою, що підля гає роз гля ду, і да ти роз по ря д жен ня
су ду пер шої інстанції що до ви ко нан ня ним ви мог ст. 351 КПК. 

По дан ня апе ляції на ви рок, ух ва лу чи по ста но ву су ду зу -
пи няє на бран ня ни ми за кон ної си ли та їх ви ко нан ня. Спра ва
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при зна чається до роз гля ду не пізніше трьох місяців з дня на -
прав лен ня її до апе ляційно го су ду (ст. 354 КПК). Спра ва по -
вин на надійти до апе ляційно го су ду не пізніше як за один
місяць до виз на че ної су дом пер шої інстанції да ти роз гля ду.
Як що в апе ляції ста вить ся пи тан ня про погіршен ня ста но ви -
ща за су д же но го чи ви прав да но го, суд пер шої інстанції од но -
час но вик ли кає до су ду апе ляційної інстанції цих осіб, їх за -
кон них пред став ників, а та кож за хис ників, як що їх участь у
справі відповідно до ви мог ст. 45 КПК є обов’яз ко вою. 

3. Підста ви для ска су ван ня або зміни су до во го рішен ня.
Підста ва ми для ска су ван ня або зміни су до вих рішень при роз -
гляді спра ви в апе ляційно му суді є: од нобічність або не по вно -
та дізнан ня, до су до во го чи су до во го слідства; невідповідність
вис новків су ду, ви кла де них у ви ро ку, фак тич ним об ста ви нам
спра ви; істот не по ру шен ня криміна ль ноBпро це су аль но го за ко -
ну; не пра виль не за сто су ван ня криміна ль но го за ко ну;
невідповідність при зна че но го по ка ран ня тяж кості зло чи ну та
особі за су д же но го. 

Апе ляційний суд не вправі ска су ва ти ви прав ду валь ний
ви рок ли ше з мо тивів істот но го по ру шен ня прав підсуд но го.
Цей суд не вправі ска су ва ти по ста но ву про не за сто су ван ня
при му со вих за ходів ви хов но го або ме дич но го ха рак те ру ли ше
з мо тивів істот но го по ру шен ня прав осо би, сто сов но якої ста -
ви лось пи тан ня про за сто су ван ня цих за собів. 

Од нобічність або не по вно та дізнан ня, до су до во го чи су до -
во го слідства. Од нобічним або не по вним виз нається дізнан ня,
до су до ве чи су до ве слідство в суді пер шої інстанції, ко ли за ли -
ши ли ся не дослідже ни ми такі об ста ви ни, з’ясу ван ня яких мо -
же ма ти істот не зна чен ня для пра виль но го вирішен ня спра ви. 

В уся ко му разі виз нається од нобічним і не по вним дізнан -
ня чи слідство: 1) ко ли не бу ли до пи тані певні осо би, не бу ли
ви тре бу вані і досліджені до ку мен ти, ре чові та інші до ка зи для
підтвер д жен ня чи спро с ту ван ня об ста вин, які ма ють істот не
зна чен ня для пра виль но го вирішен ня спра ви; 2) ко ли не бу ли
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досліджені об ста ви ни, за зна чені в ух валі су ду, який по вер нув
спра ву на до дат ко ве розсліду ван ня або на но вий су до вий роз -
гляд; 3) ко ли не обхідність досліджен ня тієї чи іншої об ста ви -
ни вип ли ває з но вих да них, вста нов ле них при роз гляді спра ви
в апе ляційно му суді; 4) ко ли не бу ли з’ясо вані з до стат нь ою
по вно тою дані про осо бу за су д же но го чи ви прав да но го.

Невідповідність вис новків су ду, ви кла де них у ви ро ку, фак -
тич ним об ста ви нам спра ви. Ви рок чи по ста но ва вва жа ють ся
та ки ми, що не відповіда ють фак тич ним об ста ви нам спра ви: 1)
ко ли вис нов ки су ду не підтвер д жу ють ся до ка за ми, дослідже -
ни ми в су до во му засіданні; 2) ко ли суд не взяв до ува ги до ка -
зи, які мог ли істот но впли ну ти на йо го вис нов ки; 3) ко ли при
на яв ності су пе реч ли вих до казів, які ма ють істот не зна чен ня
для вис новків су ду, у ви ро ку не за зна че но, чо му суд взяв до
ува ги одні до ка зи і відки нув інші; 4) ко ли вис нов ки су ду, ви -
кла дені у ви ро ку, містять істотні су пе реч ності.

Ви рок із за зна че них підстав підля гає ска су ван ню ли ше
тоді, ко ли невідповідність вис новків су ду фак тич ним об ста ви -
нам спра ви мог ла впли ну ти на вирішен ня пи тан ня про ви ну -
ватість за су д же но го або не ви ну ватість ви прав да но го, на пра -
вильність за сто су ван ня криміна ль но го за ко ну, на виз на чен ня
міри по ка ран ня або за сто су ван ня при му со вих за ходів ви хов -
но го чи ме дич но го ха рак те ру.

Істот не по ру шен ня криміна ль но"про це су аль но го за ко ну.
Істот ним по ру шен ням ви мог криміна ль ноBпро це су аль но го за -
ко ну є такі по ру шен ня ви мог КПК Ук раїни, які пе ре шко ди ли
чи мог ли пе ре шко ди ти су ду по вно та всебічно роз г ля ну ти
спра ву і по ста но ви ти за кон ний, обґрун то ва ний і спра вед ли -
вий ви рок чи по ста но ву. 

Ви рок чи по ста но ву в уся ко му разі на ле жить ска су ва ти,
як що: а) за на яв ності підстав для за крит тя спра ви її не бу ло за -
кри то; б) ви рок ви не се но не за кон ним скла дом су ду; в) по ру -
ше но пра во об ви ну ва че но го на за хист; г) по ру ше но пра во об -
ви ну ва че но го ко ри с ту ва ти ся рідною мо вою чи мо вою, якою
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він во лодіє, і до по мо гою пе ре кла да ча; д) розсліду ван ня спра ви
про ва ди ла осо ба, яка підля га ла відво ду; е) спра ву роз г ля ну то
у відсут ності підсуд но го, за ви нят ком ви пад ку, пе ред ба че но го
ст. 262 КПК; є) по ру ше но пра ви ла підсуд ності; ж) по ру ше но
таємни цю на ра ди суддів; з) ви рок не підпи са но будьBким із
суддів; и) у справі відсутній про то кол су до во го засідан ня або
пе ребіг су до во го про це су у пе ред ба че них КПК ви пад ках не
фіксу вав ся технічни ми за со ба ми; і) об ви ну валь ний вис но вок
не за твер д же ний про ку ро ром чи він не був вру че ний об ви ну -
ва че но му; ї) по ру ше но ви мо гу ста тей КПК, які вста нов лю ють
незмінність скла ду су ду, на дан ня підсуд но му пра ва ви с ту па ти
в де ба тах із ос таннім сло вом. 

Не пра виль не за сто су ван ня криміна ль но го за ко ну. Не пра -
виль ним за сто су ван ням криміна ль но го за ко ну, що тяг не за со -
бою ска су ван ня або зміну ви ро ку, є: 1) не за сто су ван ня су дом
криміна ль но го за ко ну, який підля гає за сто су ван ню; 2) за сто -
су ван ня криміна ль но го за ко ну, який не підля гає за сто су ван -
ню; 3) не пра виль не тлу ма чен ня за ко ну, яке су пе ре чить йо го
точ но му змісту. 

Невідповідність при зна че но го су дом по ка ран ня сту пе ню
тяж кості зло чи ну та особі за су д же но го. Невідповідним тяж -
кості зло чи ну та особі за су д же но го виз нається та ке по ка ран -
ня, яке хоч і не ви хо дить за межі, вста нов лені відповідною
стат тею КК Ук раїни, але за своїм ви дом чи розміром є яв но не -
спра вед ли вим як внаслідок м’якості, так і су во рості.

4. Роз гляд справ за апе ляцією. Апе ляційний суд у разі не -
обхідності мо же про ве с ти по пе редній роз гляд спра ви.
Здійснюється він у су до во му засіданні суд дею од но осо бо во з
обов’яз ко вою уча с тю про ку ро ра. На су до ве засідан ня мо жуть
бу ти вик ли кані інші учас ни ки су до во го роз гля ду, од нак їх не -
яв ка не пе ре шко д жає роз гля ду спра ви. 

По пе редній роз гляд спра ви по чи нається з до повіді судді,
який повідо мляє про підста ви, з яких спра ву бу ло вне се но на
по пе редній роз гляд. Про ку рор, інші учас ни ки су до во го роз -
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гля ду вис лов лю ють свої дум ки що до пи тань, ви не се них на
роз гляд. По ста но ва судді ви но сить ся в на радчій кімнаті.

При по пе ред нь о му роз гляді спра ви апе ляційний суд мо же
прий ня ти од не з та ких рішень: а) про пи тан ня, пов’язані з
підго тов кою спра ви до апе ляційно го роз гля ду; б) про відмо ву
в прий нятті апе ляції до су до во го роз гля ду; в) про зу пи нен ня
про ва д жен ня в справі; г) про по вер нен ня спра ви су ду пер шої
інстанції. При не обхідності ве деть ся про то кол су до во го
засідан ня.

Пи тан ня, пов’язані з підго тов кою спра ви до апе ляційно го
роз гля ду: 1) про не обхідність про ве ден ня су до во го слідства та
йо го об сяг; 2) про ви тре бу ван ня у не обхідних ви пад ках до дат -
ко вих до казів; 3) про спи сок осіб, які підля га ють вик ли ку в су -
до ве засідан ня; 4) про до ру чен ня су ду пер шої інстанції; 5) про
зміну, ска су ван ня або об ран ня за побіжно го за хо ду; 6) про вик -
лик у не обхідних ви пад ках пе ре кла да ча; 7) про роз гляд спра ви
у відкри то му чи за кри то му су до во му засіданні; 8) про день і
місце роз гля ду спра ви; 9) всі інші пи тан ня, які сто су ють ся
підго тов чих дій до роз гля ду спра ви.

За су д же ний чи ви прав да ний, їх за конні пред став ни ки
підля га ють обов’яз ко во му вик ли ку в апе ляційний суд, як що в
апе ляції ста вить ся пи тан ня про погіршен ня їх ста но ви ща або
суд виз нає не обхідним про ве с ти су до ве слідство. За су д же ний,
що ут ри мується під вар тою, підля гає обов’яз ко во му вик ли ку в
апе ляційний суд та кож у ви пад ках, ко ли про це надійшло йо го
кло по тан ня.

Суд мо же виз на ти не обхідним про ве ден ня су до во го слід -
ства в по вно му об сязі чи ча ст ко во, ко ли є підста ви вва жа ти, що
су до ве слідство су дом пер шої інстанції бу ло про ве де но не по вно
чи од нобічно. Суд з ме тою усу нен ня не по вно ти чи од нобічності
су до во го слідства в суді пер шої інстанції вправі да ти цьо му су -
ду до ру чен ня про ви ко нан ня ок ре мих про це су аль них дій. 

Апе ляційний суд мо же прий ня ти при по пе ред нь о му роз -
гляді спра ви й інші рішен ня: про відмо ву в прий нятті апе ляції
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до сво го роз гля ду, як що апе ляція по да на осо бою, яка не має на
це пра во; про по вер нен ня спра ви су ду пер шої інстанції у ви пад -
ках, як що: а) про то кол су до во го засідан ня не підпи са ний го ло -
ву ю чим чи се к ре та рем су до во го засідан ня; б) суд пер шої інстан -
ції не роз г ля нув за ува жен ня на про то кол су до во го засідан ня чи
не на дав мож ливість для оз най ом лен ня з ма теріала ми спра ви;
в) за су д же но му чи ви прав да но му не бу ло вру че но копію ви ро -
ку; г) апе ляція не відповідає ви мо гам ст. 353 КПК.

У разі за хво рю ван ня підсуд но го, участь яко го при апе -
ляційно му роз гляді спра ви виз на но обов’яз ко вою, суд зу пи няє
апе ляційний роз гляд спра ви. У разі відмо ви апе лян та від своїх
апе ляційних ви мог і відсут ності апе ляції інших учас ників про -
це су апе ляційний суд ви но сить ух ва лу про за крит тя апе -
ляційно го роз гля ду спра ви.

Не пізніш як за три дні апе ляційний суд оповіщає заінте -
ре со ва них осіб шля хом поміщен ня ого ло шен ня на дошці об’яв
су ду про час і місце роз гля ду спра ви. За су д же но му, який ут ри -
мується під вар тою, про день роз гля ду спра ви повідо мляється
че рез на чаль ни ка відповідної ус та но ви.

Ко ли при по пе ред нь о му або апе ляційно му роз гляді спра -
ви апе ляційний суд виз нав не обхідним про ве с ти су до ве
слідство, ви тре бу ва ти до дат кові до ка зи, вик ли ка ти в су до ве
засідан ня пев них осіб, зро би ти до ру чен ня су ду пер шої
інстанції, а та кож у разі особ ли вої склад ності спра ви, він мо же
пе ре не с ти роз гляд спра ви не більше, як на 30 діб.

Ви ко нав ши не обхідні підго товчі дії, го ло ву ю чий роз’яс -
нює учас ни кам су до во го роз гля ду їх пра ва, а та кож пра во да -
ва ти по яс нен ня з при во ду по да них апе ляцій та ви с ту па ти в су -
до вих де ба тах, а осо бам, які по да ли апе ляції, пра во підтри му -
ва ти апе ляції або відмо ви тись від них. Кло по тан ня учас ників
су до во го роз гля ду по винні сто су ва ти ся ча с ти ни ви ро ку, яка
ос кар же на в апе ляційно му по ряд ку.

Го ло ву ю чий чи один із суддів до повідає суть ви ро ку чи
по ста но ви, повідо мляє, ким і в яко му об сязі во ни бу ли ос кар -
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жені, ви кла дає ос новні до во ди апе ляції і за пе ре чен ня інших
учас ників су до во го про це су, як що во ни бу ли по дані. Го ло ву ю -
чий з’ясо вує, чи підтри му ють свої апе ляції осо би, які їх по да -
ли. Не яв ка учас ників про це су на засідан ня су ду не є пе ре шко -
дою для роз гля ду спра ви, як що інше не пе ред ба че но КПК або
рішен ням апе ляційно го су ду. 

Як що суд апе ляційної інстанції не про во див су до во го
слідства, го ло ву ю чий оз най ом лює учас ників су до во го роз гля -
ду з до дат ко ви ми ма теріала ми, як що во ни бу ли по дані, ма -
теріала ми, що надійшли з су ду пер шої інстанції на ви ко нан ня
до ру чень, вис лу хо вує їх по яс нен ня з при во ду по да них апе -
ляцій і пе ре хо дить до су до вих де батів. Су дові де ба ти про во -
дять ся у відповідності з ви мо га ми КПК і по ля га ють у про мо -
вах учас ників су до во го роз гля ду сто сов но тієї ча с ти ни ви ро ку,
яка ос кар же на. Пер ши ми ви с ту па ють осо би, які по да ли апе -
ляцію. Підсуд ний має пра во на ос таннє сло во. Про то кол су до -
во го засідан ня та фіксація технічни ми за со ба ми пе ребігу су до -
во го про це су в апе ляційно му суді ве дуть ся у ви пад ку про ве -
ден ня ним су до во го слідства.

Як що під час су до вих де батів, ви го ло шен ня ос тан нь о го
сло ва за су д же ним або ви прав да ним чи при по ста нов ленні
рішен ня апе ляційним су дом ви ник не не обхідність досліджен -
ня но вих об ста вин спра ви або до казів, що її підтвер д жу ють чи
спро с то ву ють, і як що ці об ста ви ни і до ка зи сто су ють ся ос кар -
же ної ча с ти ни ви ро ку су ду пер шої інстанції, апе ляційний суд
ух ва лою віднов лює су до ве слідство. 

У разі відмо ви осо би, яка по да ла апе ляцію, від своїх ви мог
і при відсут ності апе ляції інших учас ників су до во го роз гля ду
апе ляційний суд ви но сить ух ва лу про за крит тя апе ляційно го
про ва д жен ня.

Су до ве рішен ня су ду пер шої інстанції пе ревіряється апе -
ляційним су дом в ме жах апе ляції. Вис нов ки су ду пер шої
інстанції що до фак тич них об ста вин спра ви, які не ос по рю ва ли -
ся і сто сов но яких до ка зи не досліджу ва ли ся, не пе ревіря ють ся. 
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Як що роз гляд апе ляції дає підста ви для прий нят тя рішен -
ня на ко ристь осіб, що до яких апе ляції не надійшли, апе -
ляційний суд зо бов’яза ний прий ня ти та ке рішен ня.

5. Ре зуль та ти роз гля ду справ в апе ляційно му по ряд ку.
Роз г ля нув ши апе ляцію, суд мо же: 1) ви не с ти ух ва лу про за ли -
шен ня ви ро ку чи по ста но ви без зміни, а апе ляцію без за до во -
лен ня; 2) ска су ва ти ви рок чи по ста но ву і по вер ну ти спра ву
про ку ро рові на до дат ко ве розсліду ван ня або на но вий су до вий
роз гляд в суд пер шої інстанції; 3) ска су ва ти ви рок чи по ста но -
ву і за кри ти спра ву; 4) зміни ти ви рок чи по ста но ву; 5) по ста -
но ви ти свій ви рок, по ста но ву, чи ух ва лу, ска су вав ши повністю
рішен ня су ду пер шої інстанції.

Ух ва ла апе ляційно го су ду скла дається із вступ ної, опи со -
воBмо ти ву валь ної і ре зо лю тив ної ча с тин, у яких має бу ти за зна -
че но: а) місце й час по ста нов лен ня ух ва ли; б) на зва і склад су ду,
що по ста но вив ух ва лу; в) осо би, які бра ли участь у роз гляді
спра ви в засіданні апе ляційної інстанції; г) зміст ви ро ку чи по -
ста но ви; д) осо ба, яка по да ла апе ляцію; е) суть апе ляції; є) ко -
рот кий ви клад по яс нень осіб, які бра ли участь у засіданні; ж)
аналіз до казів, дослідже них під час по вно го або ча ст ко во го су -
до во го слідства, про ве де но го апе ляційним су дом, та до кладні
мо ти ви прий ня то го рішен ня; з) ре зуль та ти роз гля ду спра ви.

Ви рок апе ляційно го су ду. Апе ляційний суд ска со вує ви -
рок су ду пер шої інстанції і по ста нов ляє свій ви рок у ви пад ках:
не обхідності за сто су ван ня за ко ну про більш тяж кий зло чин
чи збільшен ня об ся гу об ви ну ва чен ня, за умо ви, що за су д же но -
му бу ло пред’яв ле но об ви ну ва чен ня у вчи ненні та ко го зло чи -
ну чи у вчи ненні зло чи ну в та ко му об сязі і від цьо го об ви ну ва -
чен ня він за хи щав ся в суді пер шої інстанції; не обхідності за -
сто су ван ня більш су во ро го по ка ран ня; ска су ван ня не обґрун -
то ва но го ви прав ду валь но го ви ро ку су ду пер шої інстанції; не -
пра виль но го звільнен ня за су д же но го від відбут тя по ка ран ня. 

Як що скла дан ня ух ва ли ви ма гає знач но го ча су, суд має
пра во об ме жи тись скла дан ням і ого ло шен ням ли ше ре зо лю -
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тив ної її ча с ти ни, яку підпи су ють всі судді. По вний текст ух -
ва ли по ви нен бу ти скла де ний не пізніше п’яти діб з дня ви не -
сен ня ре зо лю тив ної ча с ти ни і ого ло ше ний учас ни кам су до во -
го роз гля ду. Про час ого ло шен ня по вно го тек с ту ух ва ли має
бу ти за зна че но у раніше скла деній її ре зо лю тивній ча с тині. 

Суд дя апе ляційно го су ду, за ли шив шись при по ста нов -
ленні ви ро ку, ви не сенні ух ва ли чи по ста но ви при ок ремій
думці, має пра во ви кла с ти її пись мо во в на радчій кімнаті. Цей
до ку мент не підля гає ого ло шен ню, але приєднується до спра -
ви.

Апе ляційний суд мо же ви не с ти ок ре му ух ва лу. Крім то го,
він мо же ок ре мою ух ва лою звер ну ти ува гу відповідних по са -
до вих осіб на фак ти по ру шен ня за ко ну при розсліду ванні і
роз гляді спра ви су дом пер шої інстанції.

6. Звер нен ня до ви ко нан ня су до во го рішен ня апе -
ляційно го су ду. Для ви ко нан ня ух ва ли апе ляційно го су ду
спра ва над си лається до су ду пер шої інстанції не пізніше трьох
діб після її роз гля ду або скла дан ня по вно го тек с ту ух ва ли. Для
ви ко нан ня ви ро ку чи по ста но ви апе ляційно го су ду, як що во ни
не бу ли ос кар жені до су ду ка саційної інстанції, спра ва над си -
лається до су ду пер шої інстанції не пізніше трьох діб після на -
бран ня ви ро ком чи по ста но вою за кон ної си ли.

Як що на підставі рішен ня апе ляційно го су ду за су д же ний
підля гає звільнен ню зBпід вар ти, суд звільняє йо го зBпід вар ти
в залі су до во го засідан ня. У ви пад ку прий нят тя та ко го рішен -
ня у відсут ності за су д же но го копія рішен ня над си лається про -
тя гом до би адміністрації місця до су до во го ув’яз нен ня для ви -
ко нан ня. Адміністрація місця до су до во го ув’яз нен ня зо -
бов’яза на про тя гом до би з дня одер жан ня копії рішен ня
повідо ми ти суд пер шої інстанції про звільнен ня ув’яз не но го
зBпід вар ти. Суд пер шої інстанції зо бов’яза ний пе ревіри ти ви -
ко нан ня рішен ня про звільнен ня ув’яз не но го зBпід вар ти. 



5.1.2. Ка саційне про ва д жен ня

1. Суть і зна чен ня ка саційно го про ва д жен ня. 2. Суб’єк -
ти і по ря док ка саційно го ос кар жен ня. 3. Ка саційні
інстанції і стро ки ка саційно го ос кар жен ня. 4. Підста -
ви для ска су ван ня або зміни су до во го рішен ня. 5. Роз -
гляд спра ви ка саційним су дом. 6. Ре зуль та ти роз гля ду
спра ви су дом ка саційної інстанції. 7. Звер нен ня ух ва ли
до ви ко нан ня.

1. Суть і зна чен ня ка саційно го про ва д жен ня. Ка саційне
про ва д жен ня — це стадія криміна ль но го про це су, в якій суд
ви що го рівня пе ревіряє за ка саційни ми скар га ми і по дан ня ми
су дові рішен ня апе ляційних судів, а та кож ви ро ки місце вих
судів і ух ва ли апе ляційно го су ду, по ста нов лені що до цих ви -
років.

Ка саційний суд не вправі по си ли ти по ка ран ня або за сто -
су ва ти за кон про більш тяж кий зло чин. Тут діє прин цип refor-
matio in pejus (не до пу с тимість по во ро ту до гіршо го). По пе -
реднє су до ве рішен ня мо же бу ти ска со ва не у зв’яз ку з не -
обхідністю за сто су ва ти за кон про більш тяж кий зло чин або
більш тяж ке по ка ран ня ли ше у разі, ко ли з цих підстав вніс по -
дан ня про ку рор, по дав скар гу по терпілий чи йо го пред став -
ник. 

Зна чен ня цієї стадії в то му, що во на є га рантією за без пе -
чен ня за кон ності і охо ро ни прав осо би; ви прав лен ня су до вих
по ми лок; за без пе чен ня од на ко во го і пра виль но го за сто су ван -
ня за конів; спри ян ня до сяг нен ню ме ти пра во суд дя.

2. Суб’єкти і по ря док ка саційно го ос кар жен ня. Ка -
саційні скар ги на су дові рішен ня ма ють пра во по да ти осо би,
ко ло яких виз на че но у ст. 348 КПК (див по пе редній па ра граф
— Апе ляційне про ва д жен ня).
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Ка саційні скар ги на ви ро ки і по ста но ви апе ляційно го су -
ду, по ста нов лені ним в апе ляційно му по ряд ку, ма ють пра во
по да ти: за су д же ний, йо го за кон ний пред став ник і за хис ник;
ви прав да ний, йо го за кон ний пред став ник і за хис ник; по зи вач,
відповідач або їх пред став ни ки; по терпілий, йо го пред став ник.
Ка саційні по дан ня ма ють пра во по да ти та кож Ге не раль ний
про ку рор Ук раїни та йо го за ступ ни ки, про ку рор Ав то ном ної
Ре с публіки Крим, про ку рор об ласті, міст Києва і Се ва с то по ля,
прирівняні до них про ку ро ри та їх за ступ ни ки в ме жах їх по -
вно ва жень не за леж но від їх участі в роз гляді спра ви су дом
пер шої чи апе ляційної інстанції. 

По ря док ка саційно го ос кар жен ня і вне сен ня ка саційно го по -
дан ня. Ка саційне по дан ня і скар ги на су дові рішен ня по да ють -
ся че рез суд, який по ста но вив ви рок або виніс ух ва лу чи по -
ста но ву, а на інші рішен ня — без по се ред ньо до ка саційно го су -
ду (ст. 387 КПК). До скар ги, по дан ня до да ють ся стільки її
копій, щоб їх мож на бу ло вру чи ти всім учас ни кам су до во го
роз гля ду, інте ресів яких во на сто сується. Цей обов’язок не по -
ши рюється на за су д же но го, який пе ре бу ває під вар тою. 

Зміст ка саційних скарг і по дан ь по винні відповіда ти ви мо -
гам, що відно сять ся до апе ляційних скарг. Повідо млен ня про
над хо д жен ня ка саційних скарг і по дань на су дові рішен ня
здійсню ють ся су дом, який по ста но вив ос кар жу ва не рішен ня, з
до дер жан ням ви мог ст. 351 КПК. 

3. Ка саційні інстанції і стро ки ка саційно го ос кар жен ня.
Ка саційні скар ги і по дан ня роз гля да ють ся: 

а) ко легією суддів па ла ти Вер хов но го Су ду Ук раїни з
криміна ль них справ на су дові рішен ня, по ста нов лені Вер хов -
ним су дом АРК, об ла сни ми, Київським і Се ва с то польсь ким
міськи ми су да ми, ви ро ки місце вих судів;

б) ко легією суддів військо вої ко легії Вер хов но го Су ду Ук -
раїни — на су дові рішен ня, по ста нов лені військо ви м су дом
регіону і Військо воBМорсь ких Сил, ви ро ки військо вих судів
гарнізонів.
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Стро ки ка саційно го ос кар жен ня і вне сен ня ка саційно го по -
дан ня. Ка саційні скар ги і по дан ня на су дові рішен ня апе -
ляційно го су ду, по ста нов лені ним як су дом пер шої інстанції,
мо жуть бу ти по дані про тя гом од но го міся ця з мо мен ту про го -
ло шен ня ви ро ку чи ого ло шен ня ух ва ли або по ста но ви, які ос -
кар жу ють ся, а за су д же ним, який пе ре бу ває під вар тою, в той
же строк з мо мен ту вру чен ня йо му копії ви ро ку чи по ста но ви.

Ка саційні скар ги і по дан ня на су дові рішен ня апе ляційно -
го су ду, по ста нов лені ним в апе ляційно му по ряд ку, мо жуть
бу ти по дані про тя гом ше с ти місяців з мо мен ту на бран ня ни ми
за кон ної си ли. 

Про тя гом стро ку, вста нов ле но го на ка саційне ос кар жен ня,
спра ва ніким не мо же бу ти ви тре бу ва на із су ду, який ви ко нує
су до ве рішен ня, за ви нят ком су ду ка саційної інстанції. У разі
по дачі скар ги чи по дан ня скар ги з про пу с ком вста нов ле них
строків і при відсут ності кло по тан ня про йо го віднов лен ня
скар га чи по дан ня по ста но вою судді виз нається та кою, що не
підля гає роз гля ду. Цей строк мо же бу ти віднов ле ний у ви пад -
ках і в по ряд ку, пе ред ба че них ст. 353 КПК. 

4. Підста ви для ска су ван ня або зміни су до во го рішен ня.
Підста ва ми для ска су ван ня або зміни ви ро ку, ух ва ли, по ста но -
ви є:

1) істот не по ру шен ня криміна ль ноBпро це су аль но го за ко ну;
2) не пра виль не за сто су ван ня криміна ль но го за ко ну;
3) невідповідність при зна че но го по ка ран ня тяж кості зло -

чи ну та особі за су д же но го.
Ви рок апе ляційно го су ду, по ста нов ле ний ним як су дом

пер шої інстанції, мо же бу ти ска со ва ний або зміне ний і в зв’яз -
ку з од нобічністю, не по вно тою дізнан ня, до су до во го чи су до -
во го слідства або невідповідністю вис новків су ду, ви кла де них
у ви ро ку, фак тич ним об ста ви нам спра ви. 

Ка саційний суд не вправі ска су ва ти ви прав ду валь ний ви -
рок або ух ва лу, по ста но ву про за крит тя спра ви ли ше з мо тивів
істот но го по ру шен ня прав об ви ну ва че но го. 
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5. Роз гляд спра ви ка саційним су дом. По дан ня ка -
саційних скарг на су дові рішен ня, по ста нов лені апе ляційним
су дом як су дом пер шої інстанції, зу пи няє на бран ня ним за кон -
ної си ли. По дан ня ка саційних скарг на су дові рішен ня апе -
ляційно го су ду, по ста нов лені ним в апе ляційно му по ряд ку, не
зу пи няє на бран ня ни ми за кон ної си ли. 

Після оз най ом лен ня всіх учас ників про це су з ка саційною
скар гою, суд, який по ста но вив су дові рішен ня, про тя гом се ми
діб пе ре дає спра ву ра зом з по да ною скар гою, по дан ням і за пе -
ре чен ня ми на неї до ка саційно го су ду і виз на чає да ту роз гля ду
спра ви, про що повідо мляє сто ро ни у справі. 

Ка саційну скар гу, по дан ня на су дові рішен ня апе ляційно -
го су ду, по став лені ним в апе ляційно му по ряд ку, до роз гля ду
при зна чає ка саційний суд, про що повідо мляє про ку ро рові, а
та кож осо бам, які ма ють пра во на ка саційне ос кар жен ня,
роз’яс нює їм, що во ни вправі по да ти за пе ре чен ня на по дан ня
чи скар гу або ж по да ти власні по дан ня, скар ги про пе ре гляд
спра ви у ка саційно му по ряд ку. 

Сто ро ни ма ють пра во до пов ни ти, зміни ти або відкли ка ти
ка саційні скар ги чи по дан ня, а та кож по да ти свої за пе ре чен ня
на скар гу, по дан ня іншо го учас ни ка су до во го роз гля ду.

У засіданні су ду ка саційної інстанції, яке про во дить ся за
уча с тю про ку ро ра, мо жуть бра ти участь усі заінте ре со вані осо -
би. У разі по тре би суд має пра во за про си ти заінте ре со ва них
учас ників для дачі по яс нень. Кло по тан ня за су д же но го, який
ут ри мується під вар тою, про вик лик йо го для дачі по яс нень
при ка саційній пе ревірці су до вих рішень, по ста нов ле них апе -
ляційним су дом, як су дом пер шої інстанції, є обов’яз ко вим
для су ду ка саційної інстанції. Учас ни ки су до во го роз гля ду, що
з’яви ли ся у су до ве засідан ня, ма ють пра во да ва ти по яс нен ня.

Стро ки роз гля ду спра ви в ка саційно му суді. Ка саційне по -
дан ня, ка саційна скар га на су дові рішен ня апе ляційно го су ду,
по ста нов лені ним як су дом пер шої інстанції, при зна ча ють ся
до ка саційно го роз гля ду не пізніше двох місяців з дня їх на -
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прав лен ня до ка саційно го су ду, а по дан ня чи скар га на су дові
рішен ня апе ляційно го су ду, по ста нов лені ним в апе ляційно му
по ряд ку, — не пізніше двох місяців з дня ви не сен ня ух ва ли
про при зна чен ня спра ви до ка саційно го роз гля ду.

Не пізніше як за три дні до роз гля ду спра ви в приміщенні
ка саційно го су ду має бу ти вивіше но ого ло шен ня про час і
місце роз гля ду спра ви. В не обхідних ви пад ках за ух ва лою ка -
саційно го су ду роз гляд спра ви мо же бу ти пе ре не се ний. Про
зміну да ти роз гля ду спра ви суд ка саційної інстанції за зда -
легідь повідо мляє осіб, які бе руть участь у справі. 

Роз гляд спра ви ка саційним су дом. Спра ва з ка саційни ми
скар га ми і по дан ня ми роз гля дається су дом у складі трьох
суддів з уча с тю про ку ро ра та обов’яз ко вим повідо млен ням
заінте ре со ва них осіб.

Ка саційний суд пе ревіряє за конність та обґрун то ваність
су до во го рішен ня за на яв ни ми в справі і до дат ко во по да ни ми
ма теріала ми в тій ча с тині, в якій во но бу ло ос кар же не. Суд ка -
саційної інстанції вправі вий ти за межі ка саційних ви мог, як -
що цим не погіршується ста но ви ще за су д же но го чи ви прав да -
но го. Як що за до во лен ня скар ги чи по дан ня дає підста ви для
прий нят тя рішен ня на ко ристь інших за су д же них, від яких не
надійшли скар ги або що до яких не вне се но по дан ня, ка -
саційний суд зо бов’яза ний прий ня ти та ке рішен ня.

6. Ре зуль та ти роз гля ду спра ви су дом ка саційної
інстанції. Суд ка саційної інстанції мо же: 

а) за ли ши ти су до ве рішен ня без зміни, а ка саційну скар гу
чи по дан ня — без за до во лен ня;

б) ска су ва ти су до ве рішен ня і на пра ви ти спра ву на но ве
розсліду ван ня або но вий су до вий чи апе ляційний роз гляд;

в) ска су ва ти ви рок, по ста но ву чи ух ва лу і за кри ти спра ву;
г) зміни ти ви рок, по ста но ву чи ух ва лу (в сто ро ну по кра -

щан ня ста но ви ща за су д же но го чи ви прав да но го).
У разі відкли кан ня ка саційних скарг чи по дан ня ка -

саційний суд ви но сить ух ва лу про за крит тя ка саційно го про -
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ва д жен ня, як що інши ми учас ни ка ми су до во го роз гля ду рішен -
ня не бу ло ос кар же не в ка саційно му по ряд ку (ст. 396 КПК).

5.1.3. Ви ключ не про ва д жен ня

1. При во ди і підста ви для пе ре гля ду спра ви в по ряд ку
ви ключ но го про ва д жен ня. 2. Стро ки пе ре гля ду справ у
по ряд ку ви ключ но го про ва д жен ня. 3. Осо би, які ма ють
пра во по ста ви ти пи тан ня про пе ре гляд су до во го
рішен ня в по ряд ку ви ключ но го про ва д жен ня. 4. По ря док
роз гля ду спра ви в по ряд ку ви ключ но го про ва д жен ня.
5. Про це су альні наслідки пе ре гля ду справ у по ряд ку ви -
ключ но го про ва д жен ня. 

1. При во ди і підста ви для пе ре гля ду спра ви в по ряд ку ви -
ключ но го про ва д жен ня. Пе ре гляд су до вих рішень в по ряд ку
ви ключ но го про ва д жен ня — за ключ на, вось ма стадія криміна -
ль но го про це су. На цій стадії про во дить ся пе ре гляд су до вих
рішень, що на бра ли за кон ної си ли, внаслідок но вих об ста вин,
а та кож не пра виль но го за сто су ван ня криміна ль но го за ко ну та
істот них по ру шень ви мог криміна ль ноBпро це су аль но го за ко -
ну, які істот но впли ну ли на пра вильність су до во го рішен ня.

Но во ви яв лені об ста ви ни мог ли існу ва ти як під час про ва -
д жен ня у справі (на при клад не пра вильні по ка зан ня свідків),
так і ви ник ну ти після ви не сен ня ви ро ку (смерті по терпіло го
після на не сен ня йо му тілес них уш ко д жень). Об ста ви ни вва -
жа ють ся но ви ми не за леж но від то го, чи бу ли во ни відомі
будьBко му з учас ників про це су. Важ ли во тільки, щоб нові об -
ста ви ни не бу ли відомі ор га нам розсліду ван ня, про ку ро ру, су -
ду при розсліду ванні та роз гляді спра ви.

Зна чен ня цієї стадії за клю чається в то му, що во на ство рює
до дат кові про це су альні га рантії пра во суд дя, за хи щає пра ва
учас ників криміна ль но го про це су, ви прав ляє по мил ки, до пу -
щені су да ми.
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При во дом для пе ре гля ду справ у цій стадії слу гу ють за яви
заінте ре со ва них фізич них і юри дич них осіб про пе ре гляд
спра ви. Такі за яви по да ють ся про ку ро рові, який з ме тою пе -
ревірки за яви вправі ви тре бу ва ти спра ву із су ду. 

Підста ви для пе ре гля ду су до во го рішен ня в по ряд ку ви -
ключ но го про ва д жен ня: 

1. Но во ви яв лені об ста ви ни: фаль сифікація до казів, не пра -
вильність пе ре кла ду, а та кож по ка зань свідка, по терпіло го, об -
ви ну ва че но го, підсуд но го, вис нов ку і по яс нень су до во го ек с -
пер та, на яких ґрун тується ви рок; зло вжи ван ня про ку ро ра,
дізна ва ча, слідчо го чи суддів під час про ва д жен ня у справі; всі
інші об ста ви ни, які не бу ли відомі су ду при ви не сенні су до во -
го рішен ня і які самі по собі або ра зом з раніше ви яв ле ни ми об -
ста ви на ми до во дять не пра вильність за су д же но го або ви прав -
дан ня підсуд но го.

2. Не пра виль не за сто су ван ня криміна ль но го за ко ну та
істот не по ру шен ня ви мог криміна ль ноBпро це су аль но го за ко ну,
які істот но впли ну ли на пра вильність су до во го рішен ня. Пе ре -
гляд су до вих рішень з ме тою за сто су ва ти за кон про більш тяж -
кий зло чин, збільши ти об сяг об ви ну ва чен ня чи з інших підстав
погірши ти ста но ви ще за су д же но го, а та кож ви прав ду валь но го
ви ро ку, ух ва ли по ста но ви про за крит тя спра ви не до пу с кається. 

Фаль сифікація до казів, завідо мо не пра виль ний пе ре клад,
завідо мо не прав диві по ка зан ня свідка, по терпіло го, завідо мо не -
пра виль ний вис но вок і по яс нен ня су до во го ек с пер та, зло вжи -
ван ня про ку рорів, дізна вачів, слідчих і суддів є підста ва ми для
пе ре гля ду су до вих рішень, що на бра ли за кон ної си ли, в по ряд -
ку ви ключ но го про ва д жен ня ли ше в то му разі, ко ли во ни вста -
нов лені ви ро ком, що на брав за кон ної си ли, а при не мож ли вості
по ста нов лен ня ви ро ку — ма теріала ми розсліду ван ня. 

Інші об ста ви ни: ви яв лен ня но вих співу час ників; вчи нен ня
зло чи ну іншою осо бою; фаль сифікація до казів у про то колі су -
до во го засідан ня; за сто су ван ня на силь ст ва до об ви ну ва че но го
з ме тою при му си ти йо го виз на ти свою винність то що. 
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2. Стро ки пе ре гля ду справ у по ряд ку ви ключ но го про ва -
д жен ня. Пе ре гляд ви прав ду валь но го ви ро ку, ух ва ли чи по ста -
но ви про за крит тя спра ви за но во ви яв ле ни ми об ста ви на ми до -
пу с кається ли ше про тя гом вста нов ле них за ко ном строків дав -
ності при тяг нен ня до криміна ль ної відповідаль ності і не
пізніше од но го ро ку з дня ви яв лен ня но вих об ста вин.

Днем ви яв лен ня но вих об ста вин є день на бран ня за кон ної
си ли ви ро ком су ду що до свідка, по терпіло го, су до во го ек с пер -
та, пе ре кла да ча у зв’яз ку з да чею ни ми завідо мо не прав ди вих
по ка зань, завідо мо не пра виль но го вис нов ку, по яс нень чи пе -
ре кла ду, що до про ку ро ра, дізна ва ча, слідчо го судді у зв’яз ку з
до пу ще ни ми ни ми зло вжи ван ням, а та кож що до інших осіб у
зв’яз ку з фаль сифікацією ни ми до казів, а при не мож ли вості
по ста нов лен ня ви ро ку — день скла дан ня про ку ро ром за ма -
теріала ми розсліду ван ня вис новків про на явність но во ви яв ле -
них об ста вин.

Днем ви яв лен ня но вих об ста вин у ви гляді дій пев них осіб,
які не підпа да ють під оз на ки зло чинів, а та кож інших об ста вин
є день скла дан ня про ку ро ром вис нов ку про підтвер д жен ня та -
ких об ста вин ма теріала ми розсліду ван ня.

За на яв ності до казів, які підтвер д жу ють, що осо ба вчи ни -
ла більш тяж кий зло чин, ніж той, за який во на бу ла за су д же -
на, спра ва мо же бу ти віднов ле на у зв’яз ку з но во ви яв ле ни ми
об ста ви на ми тільки про тя гом стро ку дав ності при тяг нен ня до
криміна ль ної відповідаль ності за більш тяж кий зло чин. 

За на яв ності до казів, які підтвер д жу ють не ви ну ватість за -
су д же но го або вчи нен ня ним менш тяж ко го зло чи ну, віднов -
лен ня спра ви за но во ви яв ле ни ми об ста ви на ми стро ка ми не
об ме же но. Відбут тя по ка ран ня або смерть за су д же но го не є
пе ре шко дою для пе ре гля ду спра ви в інте ре сах йо го ре абі -
літації (ст. 4006 КПК).

3. Осо би, які ма ють пра во по ста ви ти пи тан ня про пе ре -
гляд су до во го рішен ня в по ряд ку ви ключ но го про ва д жен ня.
По дан ня про пе ре гляд су до во го рішен ня за но во ви яв ле ни ми
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об ста ви на ми ма ють пра во при но си ти Ге не раль ний про ку рор
Ук раїни та йо го за ступ ни ки, про ку рор Ав то ном ної Ре с публіки
Крим, про ку рор об ласті, про ку рор міст Києва чи Се ва с то по ля,
військо вий про ку рор (на пра вах про ку ро ра об ласті). 

По дан ня про вне сен ня на су до вий роз гляд кло по тан ня
про пе ре гляд су до во го рішен ня з підстав не пра виль но го за сто -
су ван ня криміна ль но го за ко ну та істот но го по ру шен ня ви мог
криміна ль ноBпро це су аль но го за ко ну ма ють пра во вно си ти
судді ка саційно го су ду в кількості не мен ше п’яти осіб.

Про ку рор, от ри мав ши за яву, ви тре бує спра ву із су ду і при
на яв ності підстав ви но сить по ста но ву про розсліду ван ня
спра ви і ро бить це осо би с то або до ру чає ор га нам до су до во го
розсліду ван ня. Закінчив ши розсліду ван ня но во ви яв ле них об -
ста вин, про ку рор рай о ну чи міста на прав ляє ма теріали
розсліду ван ня про ку ро ру об ласті, який і вирішує пи тан ня про
при не сен ня по дан ня до апе ляційно го су ду. 

Спра ви, в яких ви рок ви не се но апе ляційним су дом, про ку -
рор дру го го рівня на прав ляє Ге не раль но му про ку ро ру Ук -
раїни, який вирішує пи тан ня про при не сен ня по дан ня до ка -
саційно го су ду. 

Ко ли про ку рор не вба чає підстав для пе ре гля ду спра ви в
зв’яз ку з но во ви яв ле ни ми об ста ви на ми, він відмов ляє в цьо му
своєю вмо ти во ва ною по ста но вою, про що повідо мляє юри дич -
них та фізич них осіб, які по да ли за яви. Ця по ста но ва про ку ро -
ра мо же бу ти ос кар же на про ку ро ру ви що го рівня.

Що до по ру шен ня пи тан ня про пе ре гляд су до во го рішен ня
в по ряд ку ви ключ но го про ва д жен ня, то кло по тан ня про пе ре -
гляд вправі по да ти про ку ро рові учас ни ки про це су, а та кож
інші осо би, як що та ке пра во на да не їм за ко ном. Пе ре пи с ка з
при во ду над хо д жен ня кло по тань про пе ре гляд ка саційним су -
дом справ із за хис ни ком, за су д же ним чи за кон ним пред став -
ни ком ка саційним су дом не ве деть ся.

Суд дя, який роз гля дає кло по тан ня про пе ре гляд су до во го
рішен ня, вправі ви тре бу ва ти спра ву із су ду. На підставі по дан -

285

Гла ва 5. Перегляд судових рішень



ня, підпи са но го не мен ше як п’ять ма суд дя ми ка саційно го су -
ду, кло по тан ня про пе ре гляд су до во го рішен ня, спра ва при -
зна чається до су до во го роз гля ду (ст. 4009 КПК). 

4. По ря док роз гля ду спра ви в по ряд ку ви ключ но го про -
ва д жен ня. По дан ня про пе ре гляд спра ви в зв’яз ку з но во ви яв -
ле ни ми об ста ви на ми роз гля дається апе ляційним чи ка са -
ційним су дом за пра ви ла ми, вста нов ле ни ми для пе ре гля ду
справ у ка саційно му по ряд ку.

По пе редній роз гляд спра ви в апе ляційно му чи ка саційно -
му по ряд ку не пе ре шко д жає її роз гля ду в тій же су довій
інстанції в по ряд ку віднов лен ня у зв’яз ку з но во ви яв ле ни ми
об ста ви на ми.

По дан ня суддів про су до вий роз гляд кло по тан ня що до пе -
ре гля ду су до во го рішен ня роз гля да ють ся на спільно му
засіданні су до вих па лат Вер хов но го Су ду Ук раїни, упов но ва -
же них за ко ном на роз гляд криміна ль них справ за пра ви ла ми,
вста нов ле ни ми для пе ре гля ду справ у ка саційно му по ряд ку.
Спільне засідан ня су до вих па лат є пра во моч ним при на яв -
ності не мен ше двох тре тин скла ду кож ної з па лат. Го ло вує на
засіданні го ло ва су до вої ко легії з криміна ль них справ чи
інший суд дя. 

Ух ва ла спільно го засідан ня прий мається більшістю го -
лосів відкри тим го ло су ван ням. Во на скла дається суд деюBдо -
повіда чем і підпи сується го ло ву ю чим та цим суд дею.

5. Про це су альні наслідки пе ре гля ду справ у по ряд ку ви -
ключ но го про ва д жен ня. Роз г ля нув ши спра ву в по ряд ку ви -
ключ но го про ва д жен ня суд мо же: а) за до воль ни ти по дан ня
про ку ро ра чи п’яти суддів і ска су ва ти су до ве рішен ня, по вер -
нув ши спра ву на но вий су до вий роз гляд чи до дат ко ве
розсліду ван ня; б) за кри ти спра ву; в) відмо ви ти в за до во ленні
по дан ня і за ли ши ти су до ве рішен ня в силі. Після ска су ван ня
су до во го рішен ня спра ва роз гля дається в за галь но му по ряд ку.
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5.1.4. Ви ко нан ня ви ро ку, ух ва ли і по ста но ви су ду

1. По нят тя стадії ви ко нан ня ви ро ку. 2. Звер нен ня ви -
ро ку до ви ко нан ня. 3. Пи тан ня, що вирішу ють ся су дом
при при ве денні ви ро ку до ви ко нан ня. 4. По ря док
вирішен ня су дом пи тань, пов’яза них з ви ко нан ням ви -
ро ку.

1. По нят тя стадії ви ко нан ня ви ро ку. Ви ко нан ня ви ро ку —
це за вер шаль на стадія кримі на ль но го про це су, в якій суд звер -
тає до ви ко нан ня ви ро ки, ух ва ли і по ста но ви, слідкує за при -
ве ден ням їх до ви ко нан ня, а та кож вирішує в ус та нов ле но му
по ряд ку пи тан ня, які ви ни ка ють при ви ко нанні су до вих актів.
У про це су альній літе ра турі ця стадія на зи вається ско ро че но —
“ви ко нан ня ви ро ку”. Фак тич но во на охоп лює як ви ко нан ня
ви ро ку, так і ви ко нан ня ух вал і по ста нов су ду. В по даль шо му
ви кладі, як що не бу де за сте ре же но ін ше, під ви ко нан ням ви ро -
ку слід ро зуміти і ви ко нан ня всіх інших су до вих актів.

За вдан ня ви ко нан ня ви ро ку як стадії криміна ль но го про -
це су по ля гає, як пра ви ло, не у фак тич но му ви ко нан ні рішень
су ду. Для цієї ме ти ство рені спеціальні ор га ни. За вдан ням цієї
стадії є ор ганізація про це су аль ної діяль ності, спря мо ва ної на:

а) звер нен ня ви ро ку до ви ко нан ня;
б) за без пе чен ня у вста нов ле них за ко ном ви пад ках по вної

або ча ст ко вої ре алізації ви ро ку;
в) вирішен ня вста нов ле них за ко ном пи тань, які ви ни ка -

ють у ході фак тич но го ви ко нан ня ви ро ку;
г) здійснен ня кон тро лю за ви ко нан ням ви ро ку. Зна чен ня

стадії ви ко нан ня ви ро ку виз на чається важ ливістю тих за -
вдань, які в ній вирішу ють ся. Во на ство рює не об хідні пе ре ду -
мо ви для без по се ред ньої ре алізації прий ня тих су дом рішень,
сприяє фор му ван ню у гро ма дян пе ре ко нан ня у не ми ну чості
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по не сен ня по ка ран ня за вчи нен ня зло чи ну. Своєчас не і точ не
ви ко нан ня ви ро ку сприяє ви ко нан ню за вдань криміна ль но го
су до чин ст ва.

Стадія ви ко нан ня ви ро ку ха рак те ри зується ря дом важ ли -
вих по ло жень, до яких на ле жить:

w обов’яз ковість ви років для всіх дер жав них і гро мадсь -
ких струк тур, по са до вих осіб і гро ма дян;

w опе ра тивність звер нен ня і при ве ден ня ви ро ку до ви ко -
нан ня;

w мож ливість зміни рішень су ду що до по ка ран ня в ході
ви ко нан ня ви ро ку за на яв ності пе ред ба че них для цьо го
у за коні підстав.

Точ не і бе зу мов не ви ко нан ня ви ро ку підви щує йо го ефек -
тивність, сприяє зміцнен ню за кон ності і пра во по ряд ку в Ук -
раїні.

На бран ня ви ро ком за кон ної си ли. Відповідно до ст. 401
КПК ви рок на би рає за кон ної си ли після закін чен ня стро ку на
апе ляційне ос кар жен ня та вне сен ня ка са ційно го по дан ня, як що
йо го не бу ло ос кар же но чи на ньо го не бу ло вне се но по дан ня.

У разі над хо д жен ня апе ляційної скар ги чи вне сен ня апе -
ляційно го по дан ня ви рок, як що йо го не ска со ва но, на би рає за -
кон ної си ли після роз гля ду спра ви апе ляційною інстанцією.

У тих ви пад ках, ко ли ос кар же но або вне се но по дан ня
тільки на ча с ти ну ви ро ку або ко ли за су д же но декількох
підсуд них, а ви рок ос кар же но чи вне се но по дан ня що до од но -
го з них, ви рок в інших ча с ти нах або що до інших за су д же них
осіб за кон ної си ли не на би рає до мо мен ту ви не сен ня апе -
ляційною інстанцією ух ва ли.

Ви прав ду валь ний ви рок і ви рок, який звільняє підсуд но го
від по ка ран ня, ви ко ну ють ся не гай но після про го ло шен ня ви -
ро ку. Як що підсуд ний пе ре бу ває під вар тою, суд звільняє йо го
зBпід вар ти в залі су до во го засідан ня.

До на бран ня ви ро ком за кон ної си ли за су д же ний, який пе -
ре бу ває під вар тою, не мо же бу ти пе ре ве де ний в місця поз бав -

288

Кримінальний процес: Україна, ФРН , Франція, Англія, США



лен ня волі, які зна хо дять ся в іншій місце вості.
Після на бран ня за кон ної си ли ви рок на бу ває вла с ти вос -

тей ви ключ ності і обов’яз ко вості.
Ви ключність ви ро ку оз на чає не мож ливість по втор но го

роз гля ду спра ви тієї са мої осо би і за тим са мим об ви ну ва чен -
ням, за яким во на вже бу ла за су д же на чи ви прав да на, до ска -
су ван ня цьо го ви ро ку в по ряд ку, пе ред ба че но му за ко ном.

Ви рок є обов’яз ко вим для всіх фізич них і юри дич них осіб
і підля гає ви ко нан ню на всій те ри торії Ук раїни. Ви рок, який
на брав за кон ної си ли, є обов’яз ко вим і для су ду, який роз гля -
дає спра ву про цивільноBпра вові наслідки дій осо би, що до якої
по ста нов ле но ви рок, у пи тан нях, чи ма ли місце ці дії та чи вчи -
нені во ни да ною осо бою (ст. 31 ЦПК Ук раїни).

2. Звер нен ня ви ро ку до ви ко нан ня. Ви рок, що на брав за -
кон ної си ли, звер тається до ви ко нан ня су дом, який по ста но -
вив ви рок, не пізніше як че рез три до би з дня наб ран ня ним за -
кон ної си ли або по вер нен ня спра ви з апе ля ційної або ка -
саційної інстанції (ч. 1 ст. 404 КПК).

Суд на прав ляє копію ви ро ку і копію апе ляційної чи ка -
саційної ух ва ли, як що ви рок бу ло зміне но, а та кож роз по ря д -
жен ня про ви ко нан ня ви ро ку, підпи са не го ло ву ю чим або го ло -
вою су ду і се к ре та рем і скріпле не гер бо вою пе чат кою су ду.

Роз по ря д жен ня про ви ко нан ня ви ро ку ра зом з інши ми до -
ку мен та ми на прав ляється:

w при за су д женні до поз бав лен ня волі, як що за су д же ний
три мається під вар тою, — адміністрації місця до су до во -
го ув’яз нен ня, а як що він пе ре бу ває на волі — ор га ну
внутрішніх справ за місцем про жи ван ня за су дже но го;

w при за су д женні до на прав лен ня в дис циплінар ний ба -
тальй он — адміністрації місця до су до во го ув’яз нен ня,
як що за су д же ний пе ре бу ває під вар тою, або ко ман ди ру
військо вої ча с ти ни, де за су д же ний про хо дить служ бу;

w при за су д женні до гро мадсь ких або ви прав них робіт —
інспекції ви прав них робіт за місцем ро бо ти за су д же но -
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го, а при за су дженні до ви прав них робіт у місцях, які
виз на ча ють ся ор га на ми, що віда ють за сто су ван ням та -
ких робіт, — інспекції ви прав них робіт за місцем про -
жи ван ня за су дже но го;

w при звільненні від відбу ван ня по ка ран ня з ви про бу ван -
ням — ор га ну внутрішніх справ за місцем про жи ван ня
за су д же но го, а як що за су д же ний є не по внолітнім, ще й
службі у спра вах не по внолітніх за місцем про жи ван ня
не по внолітньо го для здійснен ня кон тро лю за по -
ведінкою за су д же но го;

w у разі поз бав лен ня пра ва зай ма ти певні по са ди або зай -
ма ти ся пев ною діяльністю — адміністрації підприєм -
ства, ус та но ви, ор ганізації за місцем ро бо ти за су д же но -
го для ви ко нан ня, а та кож ор га ну внутрішніх справ за
міс цем про жи ван ня за су д же но го — для здійснен ня кон -
тро лю за ви ко нан ням цьо го по ка ран ня;

w при поз бав ленні батьківських прав — ор га ну опіки і
піклу ван ня, а та кож ор га нам реєстрації актів гро ма дян -
сько го ста ну за місцем на ро д жен ня не по внолітньо го
для вне сен ня відповідної відмітки до кни ги за пи су
актів про на ро д жен ня.

З ме тою за без пе чен ня ви хов но го впли ву ви ро ку суд над -
си лає йо го копію в не обхідних ви пад ках на підприєм ство, ор -
ганізацію, ус та но ву за місцем ро бо ти або про жи ван ня за су д -
же но го.

Копія ви ро ку над си лається гро мадсь ким ор ганізаціям або
тру до во му ко лек ти ву, яким за су д же но го пе ре да но на пе ре ви -
хо ван ня і ви прав лен ня, або тру до во му ко лек ти ву чи особі, на
яких су дом по кла де но обов’язок по на гля ду за за су д же ним і
про ве ден ню з ним ви хов ної ро бо ти.

Як що у ви прав да но го або у осо би, що до якої спра ва за кри -
та, бу ли ви лу чені до ку мен ти, цінності та інші пред ме ти чи був
на кла де ний арешт на май но, копія ви ро ку, що на брав за кон ної
си ли, або ух ва ла апе ляційної чи ка саційної інстанції на прав -
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ляється відповідним ор га нам для по вер нен ня ви лу че них пред -
метів, а та кож для знят тя аре ш ту з май на.

Після на бран ня за кон ної си ли ви прав ду валь ним ви ро ком,
одер жан ня ух ва ли (по ста но ви) су ду про за крит тя спра ви за
ре абіліту ю чи ми підста ва ми, суд, який роз г ля дав спра ву по
першій інстанції, зо бов’яза ний на пра ви ти ви прав да но му, а у
разі йо го смерті — спад коємцям спе ціаль не повідо млен ня, в
яко му роз’яс нюється, ку ди і про тя гом яко го терміну мож на
звер ну ти ся за відшко ду ван ням шко ди і по нов лен ням по ру ше -
них прав.

Як що повідо млен ня про за су д жен ня гро ма дя ни на бу ли
опубліко вані в пресі, то на йо го ви мо гу, а в разі смерті — на ви -
мо гу ро дичів чи су ду відповідні ре дакції про тя гом од но го
міся ця зо бов’язані зро би ти повідо млен ня про рішен ня, яке ре -
абілітує гро ма дя ни на (ст. 37 За ко ну про дру ко вані за со би ма -
со вої інфор мації (пре су) Ук раїни).

У місяч ний термін від дня звер нен ня гро ма дя ни на суд дя
виз на чає розмір шко ди у ви гляді втра че но го за ро бітку, інших
ви т рат і сум, про що ви но сить ух ва лу. У разі не зго ди гро ма дя -
нин мо же ос кар жи ти її до су ду в по ряд ку, вста нов ле но му для
роз гля ду скарг на не пра во мірні дії ор ганів дер жав но го уп -
равління і служ бо вих осіб, які ущем ля ють пра ва гро ма дян, до
су ду ви щої ін станції в ка саційно му по ряд ку (п. 6, 12 По ло жен -
ня про за сто су ван ня За ко ну Ук раїни “Про по ря док відшко ду -
ван ня шко ди, за подіяної гро ма дя ни нові не за кон ни ми дія ми
ор ганів дізнан ня, по пе ред нь о го слідства, про ку ра ту ри і су ду”,
за твер д же но го на ка зом Міністер ст ва юс тиції, Ге не раль ної
про ку ра ту ри та Міністер ст ва фінансів Ук раїни від 4 бе рез ня
1996 р.).

Про ви ко нан ня ви ро ку ор га ни, які при во дять ви ро ки до
ви ко нан ня, по винні не гай но повідо ми ти суд, який по ста но вив
ви рок. Кон троль за ви ко нан ням ви років, ух вал і по ста нов по -
кла дається на суддів, які го ло ву ва ли в су до во му засіданні, і на
го ло ву су ду.
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3. Пи тан ня, що вирішу ють ся су дом при при ве денні ви ро -
ку до ви ко нан ня. При ви ко нанні ви ро ку ви ни кає низ ка пи -
тань, які має виріши ти суд. Ось ти повіші з них.

Умов но5до ст ро ко ве звільнен ня від по ка ран ня і замі на
по ка ран ня більш м’яким. Це пи тан ня роз гля дається су дом за
місцем відбу ван ня по ка ран ня за су д же ним за спільним по дан -
ням ор га ну, що відає ви ко нан ням по ка ран ня, і спо с те реж ної
комісії або служ би в спра вах не по внолітніх.

Умов ноBдо ст ро ко ве звільнен ня від по ка ран ня і заміна
невідбу тої ча с ти ни по ка ран ня більш м’яким по ка ран ням що до
осіб, які відбу ва ють по ка ран ня в дис циплінар но му ба тальй оні,
за сто со вується суд дею військо во го су ду гар нізо ну за місцез на -
хо д жен ням за су д же но го за по дан ням ко ман ду ван ня дис -
циплінар но го ба тальй о ну.

За зна чені по дан ня роз гля да ють ся су дом в де ся ти ден ний
строк з мо мен ту над хо д жен ня їх до су ду без ви т ре бу ван ня су -
до вої спра ви з уча с тю про ку ро ра, пред став ни ка ор га ну, що
відає ви ко нан ням по ка ран ня, і, як пра ви ло, за су д же но го.

При роз гляді су дом спільно го по дан ня ор га ну, що відає
ви ко нан ням по ка ран ня, і спо с те реж ної комісії або служ би в
спра вах не по внолітніх суд повідо мляє відповід ну комісію чи
служ бу про час і місце роз гля ду цьо го по дан ня.

Як що суд відмо вить в умов ноBдо ст ро ко во му звільненні
за су д же но го від по ка ран ня або заміні невідбу тої ча с ти ни по -
ка ран ня більш м’яким по ка ран ням, роз гляд по втор но го по -
дан ня в цьо му пи танні що до осіб, за су д же них за тяжкі зло -
чи ни до поз бав лен ня волі на строк не мен ше п’яти років, мо -
же ма ти місце не раніше як че рез рік з дня ви не сен ня по ста -
но ви про відмо ву, а що до за су д же них за інші зло чи ни та не -
по внолітніх за су д же них — не раніше як че рез шість місяців
(ст. 407 КПК).

Звільнен ня від відбу ван ня по ка ран ня за су д же но го,
який за хворів на тяж ку хво ро бу. У ви пад ку, ко ли за су д же -
ний до поз бав лен ня волі за хворів на хронічну або іншу тяж ку
хво ро бу, яка пе ре шко д жає відбу ван ню по ка ран ня, суд дя ра -
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йон но го чи місько го су ду за по дан ням адміністрації ВТУ на
підставі вис нов ку лікарсь кої комісії вправі ви не с ти по ста но ву
про звільнен ня цієї осо би від даль шо го відбу ван ня по ка ран ня.
При цьо му він вправі за сто су ва ти при му сові за хо ди ме дич но -
го ха рак те ру чи пе ре да ти звільне но го на піклу ван ня ор ганів
охо ро ни здо ров’я.

Як що на ду шев ну чи іншу хво ро бу за хворів за су д же ний до
ви прав них робіт або штра фу, суд дя у всіх ви пад ках ви но сить
по ста но ву про звільнен ня йо го від даль шо го відбу ван ня по ка -
ран ня.

На по ста но ву судді про тя гом се ми діб з дня її ого ло шен ня
про ку рор, за су д же ний вправі по да ти апе ляцію до апе ляційно -
го су ду (ст. 408 КПК).

Звільнен ня від відбу ван ня по ка ран ня вагіт них жінок і
жінок, які ма ють дітей віком до трьох років (ст. 4083 КПК).
За на яв ності підстав, пе ред ба че них ч. 4 і 5 ст. 83 КК:

w після до сяг нен ня ди ти ною трирічно го віку або в разі її
смерті суд за леж но від по ведінки за су д же ної мо же
звільни ти її від по ка ран ня або заміни ти йо го більш
м’яким по ка ран ням чи на пра ви ти за су д же ну для відбу -
ван ня по ка ран ня, при зна че но го за ви ро ком. У цьо му
разі суд мо же повністю або ча ст ко во за ра ху ва ти у строк
відбу ван ня по ка ран ня час, про тя гом яко го за су д же на
не відбу ва ла по ка ран ня;

w як що за су д же на, яка бу ла звільне на від відбу ван ня по -
ка ран ня, відмов ляється від ди ти ни, пе ре да ла її у ди тя -
чий бу ди нок, зник ла з місця про жи ван ня або ухи -
ляється від ви хо ван ня ди ти ни, до гля ду за нею або си с -
те ма тич но вчи нює пра во по ру шен ня, що по тяг ли за со -
бою адміністра тивні стяг нен ня і свідчать про не ба жан -
ня ста ти на шлях ви прав лен ня, суд мо же за по дан ням
кон тро лю ю чо го ор га ну на пра ви ти за су д же ну для відбу -
ван ня по ка ран ня, при зна че но го за ви ро ком. 

За зна чені по дан ня над си ла ють ся до су ду з ма теріала ми,
які підтвер д жу ють об ста ви ни, пе ред ба чені ст. 83 КК, і роз гля -
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да ють ся суд дею в де ся ти ден ний строк з мо мен ту над хо д жен ня
їх до су ду з уча с тю про ку ро ра, пред став ни ка ор га ну, що відає
ви ко нан ням по ка ран ня або здійснює кон троль за по ведінкою
за су д же ної, і, як пра ви ло, са мої за су д же ної. 

На по ста но ву су ду з пи тань, виз на че них у ст. 4083 КПК,
про тя гом се ми діб з дня її ого ло шен ня про ку рор, за су д же ний
вправі по да ти апе ляцію до апе ляційно го су ду.

Заміна штра фу по ка ран ням у ви гляді гро мадсь ких
робіт, ви прав них робіт штра фом, об ме жен ня чи поз бав -
лен ня волі служ бо вим об ме жен ням, поз бав лен ня волі три -
ман ням у дис циплінар но му ба тальй оні вирішується суд дею
рай он но го су ду за по дан ням ор га ну, що відає відбу ван ням по -
ка ран ня ,або за кло по тан ням ко лек ти ву. 

Всі пи тан ня, пе ред ба чені ст. 410 КПК, роз гля да ють ся су дом
за місцем ви ко нан ня ви ро ку з уча с тю про ку ро ра, пред став ни ка
ор га ну, що відає ви ко нан ням по ка ран ня, і, як пра ви ло, за су д же -
но го. Як що спра ва роз гля дається су дом за по дан ням
адміністрації ви прав ноBтру до вої ус та но ви, по го д же ним із спо с -
те реж ною комісією або служ бою у спра вах не по внолітніх, суд
повідо мляє відповідну комісію про час і місце роз гля ду по дан ня. 

Після до повіді в справі суд за слу хо вує по яс нен ня вик ли -
ка них осіб і вис но вок про ку ро ра, потім у на радчій кімнаті ви -
но сить по ста но ву. На по ста но ву су ду про тя гом се ми діб з дня
її ого ло шен ня про ку рор, за су д же ний вправі по да ти апе ляції до
апе ляційно го су ду. 

Тим ча со ве за ли шен ня за су д же но го в слідчо му ізо ля -
торі чи в тюрмі і пе ре ве ден ня із ви прав ноBтру до вої ус та но ви
в слідчий ізо ля тор чи в тюр му (ст. 4101 КПК). Мож ливість
тим ча со во го за ли шен ня за су д же но го в слідчо му ізо ля торі або
в тюрмі і пе ре ве ден ня йо го з ВТУ у слідчий ізо ля тор пов’язу -
ється в за коні з не обхід ністю участі за су д же но го у до су до во му
слідстві чи в су до во му роз гляді в спра вах інших осіб.

Пи тан ня про тим ча со ве за ли шен ня в слідчо му ізо ля торі
чи в тюрмі за су д же но го до поз бав лен ня волі, а та кож про тим -
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ча со ве пе ре ве ден ня за су д же но го з ВТУ до слідчо го ізо ля то ра
вирішується слідчим або ор га ном діз нан ня з санкції про ку ро -
ра об ласті, а та кож прирівня них до ньо го про ку рорів на строк
до двох місяців, з санкції за ступ ни ка Ге не раль но го про ку ро ра
Ук раїни — до чо ти рь ох міся ців, а з санкції Ге не раль но го про -
ку ро ра Ук раїни — до ше с ти місяців.

Як що тим ча со ве за ли шен ня за су д же но го в слідчо му ізо ля -
торі чи в тюрмі або пе ре ве ден ня йо го з ВТУ в слід чий ізо ля тор
не обхідне у зв’яз ку з роз гля дом спра ви в суді, то ці пи тан ня
вирішу ють ся су дом, у про ва д женні яко го зна хо дить ся спра ва.

За ли шен ня чи пе ре ве ден ня оформ ляється скла дан ням
слідчим мо ти во ва ної по ста но ви, яка підля гає санкціону ван ню
про ку ро ром. Суд ви но сить мо ти во ва ну ух ва лу, а суд дя, який
од но осо бо во роз гля дає спра ву, — по ста но ву.

За сто су ван ня су дом при му со во го ліку ван ня до за су д -
же них, які є ал ко голіка ми чи нар ко ма на ми, і йо го при пи -
нен ня (ст. 4111 КПК). За леж но від ви ду по ка ран ня при му со ве
ліку ван ня про во дить ся в місцях поз бав лен ня волі або в
спеціаль них ме дич них за кла дах. Як що ліку ван ня не бу ло при -
зна че но су дом при по ста нов ленні ви ро ку, пи тан ня про ньо го
підля гає вирішен ню в стадії ви ко нан ня ви ро ку.

Пи тан ня про за сто су ван ня при му со во го ліку ван ня до за -
су д же но го, який відбу ває по ка ран ня у ВТУ, вирішує суд дя
рай он но го чи місько го су ду за місцем відбу ван ня по ка ран ня.
За кон ним при во дом для йо го роз гля ду в су до во му засіданні є
по дан ня адміністрації ВТУ. До по дан ня до дається мо ти во ва -
ний вис но вок лікарсь кої комісії, у яко му за зна чається про на -
явність у за су д же но го хво ро би, не обхідність при му со во го
ліку ван ня.

Закінчен ня кур су при му со во го ліку ван ня не є підста вою
для йо го при пи нен ня. Це пи тан ня вирішується су дом за
місцем зна хо д жен ня ВТУ або ме дич но го за кла ду в разі на яв -
ності кло по тан ня адміністрації ВТУ, яке грун тується на вис -
нов ку лікарсь кої комісії.
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Вис но вок лікарсь кої комісії не є обов’яз ко вим для судді,
він мо же з ним не по го ди тись і при зна чи ти су до воBме дич ну
ек с пер ти зу.

За сто су ван ня по ка ран ня за на яв ності декількох ви -
років. Су дом роз гля да ють ся пи тан ня, пов’язані з ви ко нан ням
ви ро ку, у та ких ви пад ках:

w ко ли що до за су д же но го є ви рок, який не ви ко на но і про
який не бу ло відо мо су ду, що по ста но вив ос танній за
ча сом ви рок, і то му він не при зна чив по ка ран ня за су -
купністю ви років;

w ко ли під час ви ко нан ня по ка ран ня, при зна че но го за су -
купністю ви років, пер ший з них ска со ва ний в по ряд ку
на гля ду, внаслідок чо го із су куп ності не обхідно ви клю -
чи ти по ка ран ня, при зна че не су дом за ска со ва ним ви ро -
ком.

Суд за місцем ви ко нан ня ви ро ку зо бов’яза ний виз на чи ти
по ря док за сто су ван ня по ка ран ня за всіма ви ро ка ми. Шля хом
ви не сен ня по ста но ви чи ух ва ли вста нов лю ється за галь ний
розмір по ка ран ня, яке підля гає відбу ван ню. Ви ро ки і після
цьо го зберіга ють своє са мостійне зна чен ня, і як що один з цих
ви років бу де ска со ва ний, ре ш та зберігає чинність і їх ви ко нан -
ня про дов жується.

По ста но ва судді ви но сить ся тоді, ко ли всі ви ро ки по ста -
нов лені суд дею рай он но го чи місько го су ду од но осо бо во. У
всіх інших ви пад ках ви но сить ся ух ва ла (ст. 413 КПК).

По га шен ня і знят тя су ди мості. Су димість, яка ви ни кає
у зв’яз ку з об ви ну валь ним ви ро ком, по ро д жує певні не спри ят -
ливі для за су д же но го наслідки, які не вхо дять до змісту по ка -
ран ня. В разі вчи нен ня су ди мою осо бою но во го зло чи ну це
роз гля дається як об ста ви на, що об тя жує її криміна ль ну
відповідальність:

w впли ває на кваліфікацію ок ре мих зло чинів;
w над та кою осо бою мо же бу ти вста нов ле ний адмі ністра -

тив ний на гляд;
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w та ка осо ба не мо же бу ти об ра ною на род ним де пу та том
Ук раїни.

Осо ба вва жається су ди мою до по га шен ня су ди мості або до
знят тя її су дом чи ак том амністії, по ми лу ван ня. У більшості
ви падків су димість по га шається ав то ма тич но за на яв ності
умов, за зна че них у ст.ст. 89, 90 КК.

При во дом для до ст ро ко во го знят тя су ди мості є кло по тан -
ня осіб, які відбу ли по ка ран ня, гро мадсь кої ор ганізації або
тру до во го ко лек ти ву, прий ня те на за галь них збо рах. На них
виділяється й пред став ник цієї ор ганізації для участі в су до во -
му за сіданні.

Пи тан ня про по га шен ня і до ст ро ко ве знят тя су ди мос ті
роз гля дається суд дею рай он но го чи місько го су ду за місцем
постійно го про жи ван ня осіб, що до яких по ру шені кло по тан ня.

У су до во му засіданні бе ре участь осо ба, яка по ру ши ла
кло по тан ня про по га шен ня су ди мості, а при до ст ро ко во му
знятті су ди мості — та кож і пред став ник гро мадсь кої ор -
ганізації або тру до во го ко лек ти ву. В роз гляді бе ре участь про -
ку рор, але йо го не яв ка не зу пи няє роз гля ду кло по тан ня суд -
дею.

Після роз гля ду кло по тань суд дя ви но сить мо ти во ва ну по -
ста но ву в на радчій кімнаті. По ста но ва ого ло шується в су до во -
му засіданні, а її копія ви дається особі, що до якої по ру ше но
пи тан ня про по га шен ня або про до ст ро ко ве знят тя су ди мості.

Як що суд дя відмо вить у по га шенні чи до ст ро ко во му
знятті су ди мості, по втор не кло по тан ня мо же бу ти по ру ше но
не раніше як че рез рік з дня відмов лен ня (ст. 414 КПК).

Вклю чен ня ча су відбу ван ня ви прав них робіт без поз -
бав лен ня волі до за галь но го тру до во го ста жу. Як пра ви ло,
відбу ван ня ви прав них робіт без по збав лен ня волі до за галь но -
го тру до во го ста жу не за ра хо вується. Як ви ня ток, ст. 103 ВТК
до пу с кає мож ливість вирішен ня цьо го пи тан ня в су до во му по -
ряд ку — суд дею рай он но го чи місько го су ду за місцем про жи -
ван ня осо би, яка відбу ла по ка ран ня.
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При во дом до роз гля ду пи тан ня про вклю чен ня до за галь -
но го тру до во го ста жу ча су відбу ван ня ви прав них робіт є кло -
по тан ня осо би, яка відбу ла по ка ран ня.

До кло по тан ня до да ють ся: копія ви ро ку; довідка про
відбу ван ня по ка ран ня; ха рак те ри с ти ка влас ни ка підприєм -
ства, ус та но ви про ро бо ту і по ведінку осо би у період відбу ван -
ня нею по ка ран ня.

В су до во му засіданні го ло ву ю чий ого ло шує кло по тан ня,
потім вис лу хо ву ють ся по яс нен ня осо би, яка по ру ши ла кло по -
тан ня, досліджу ють ся до ка зи і за слу хо вується дум ка про ку ро -
ра, як що він бе ре участь у роз гляді спра ви, після чо го суд дя
ви но сить у на радчій кімнаті мо ти во ва ну по ста но ву (ст. 4141

КПК).
4. По ря док вирішен ня су дом пи тань, пов’яза них з ви ко -

нан ням ви ро ку. Пи тан ня, пов’язані з ви ко нан ням ви ро ку, за -
леж но від їх ха рак те ру вирішу ють ся су дом, який по ста но вив
ви рок, або су да ми за місцем відбу ван ня по ка ран ня, ро бо ти чи
про жи ван ня за су д же но го та осо би, яка відбу ла по ка ран ня.

Роз гляд відбу вається в су до во му засіданні за уча с тю про -
ку ро ра. Як пра ви ло, в су до ве засідан ня вик ли кається за су д же -
ний, а за йо го кло по тан ням — і за хис ник. Як що пи тан ня сто -
сується ви ко нан ня ви ро ку в ча с тині цивіль но го по зо ву, при
не обхідності вик ли кається та кож ци вільний по зи вач і
цивільний відповідач. Про те не яв ка цих осіб не є пе ре шко дою
для роз гля ду спра ви.

При вирішенні су дом кло по тань про звільнен ня від відбу -
ван ня по ка ран ня у зв’яз ку з хво ро бою та інвалідніс тю, а та кож
про за сто су ван ня су дом при му со во го ліку ван ня до за су д же -
них, які є ал ко голіка ми чи нар ко ма на ми, і йо го при пи нен ня
обов’яз ко ва участь пред став ни ка лікарсь кої комісії, яка да ла
вис но вок про стан здо ров’я за су д же но го.

Пи тан ня, які ви ни ка ють у про цесі ви ко нан ня ви ро ку, роз -
гля да ють ся в су до во му засіданні за по дан ням відпо відних по -
са до вих осіб, ор ганів, які віда ють ви ко нан ням ви ро ку,
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адміністрації місць поз бав лен ня волі, кло по тан ням гро мадсь -
ких ор ганізацій та за су д же них осіб.

Су ди вправі та кож вирішу ва ти пи тан ня, які ви ни ка ють
при ви ко нанні ви років, внаслідок їх не доліків, зо к ре ма:

w про за сто су ван ня ак та амністії, як що йо го за сто су ван ня
є обов’яз ко вим і суд при по ста нов ленні ви ро ку не об го -
во рив цьо го пи тан ня;

w про ска су ван ня за побіжно го за хо ду, як що при ви прав -
данні підсуд но го чи за су д женні йо го зі звіль нен ням від
по ка ран ня суд у ви ро ку не вка зав про йо го ска су ван ня;

w про за ра ху ван ня по пе ред нь о го ув’яз нен ня в строк відбу -
ван ня по ка ран ня, як що та ке за ра ху ван ня не про ве де но
су дом або до пу ще но не точність при йо го об чис ленні;

w про ча ст ку ре чо вих до казів, як що її не виріше но ви ро -
ком су ду;

w про виз на чен ня розміру і роз поділен ня су до вих ви трат,
як що суд не вирішив цих пи тань;

w про оп ла ту праці за хис ни ка;
w про усу нен ня не точ но с тей, до пу ще них у ви ро ку при на -

пи санні прізви ща, імені, по бать кові чи інших біо -
графічних да них за су д же но го, а та кож опи сок та ариф -
ме тич них по ми лок, ко ли во ни оче видні і ви прав лен ня
їх не сто сується суті ви ро ку і не тяг не погіршен ня ста -
но ви ща за су д же но го (п. 4 по ста но ви Пле ну му Вер хов -
но го Су ду Ук раїни від 12 груд ня 1990 р. “Про прак ти ку
за сто су ван ня су да ми Ук раїни про це су аль но го за ко но -
дав ства при вирішенні пи тань, пов’яза них з ви ко нан -
ням ви років”).

Роз гляд спра ви по чи нається до повіддю судді, після чо го
за слу хо вується по яс нен ня осіб, що з’яви ли ся в су до ве засідан -
ня. Осо бам, які да ють по яс нен ня, мож на за да ва ти пи тан ня.
Дослідив ши до ка зи, що підтвер д жу ють на явність об ста вин,
які ма ють зна чен ня для пра виль но го вирішен ня пи тань, що
ви ник ли в про цесі ви ко нан ня ви ро ку, за слу хав ши дум ку про -
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ку ро ра, суд дя ви хо дить до на рад чої кімна ти для ви не сен ня по -
ста но ви (ст. 411 КПК).

Хід су до во го роз гля ду фіксується у про то колі су до во го
засідан ня, який підпи сується суд дею і се к ре та рем су до во го
засідан ня. На су дові рішен ня про тя гом се ми діб з дня їх ого ло -
шен ня про ку рор, за су д же ний вправі по да ти апе ляції до апе -
ляційно го су ду.

На гляд за за конністю ви ко нан ня ви років здійснюєть ся
про ку ро ром. Роз по ря д жен ня про ку ро ра, які сто су ють ся ви ко -
нан ня ви років, ух вал і по ста нов су ду, обов’яз кові для всіх ор -
ганів і по са до вих осіб, які їх ви ко ну ють (ст. 415 КПК).

5.2. ФЕ ДЕ РА ТИВ НА РЕ С ПУБЛІКА
НІМЕЧ ЧИ НА

1. Фор ми пе ре гля ду рішень су ду. 2. Апе ляція. 3. Ревізія.
4. Су до вий роз гляд.

1. Криміна ль ноBпро це су аль ний ко декс ФРН пе ред ба чає
три фор ми пе ре гля ду рішень су ду, а са ме: апе ляцію, реві зію,
віднов лен ня про ва д жен ня. Суб’єкта ми ос кар жен ня є: об ви ну -
ва че ний (підсуд ний, за су д же ний); про ку ра ту ра (яка має пра во
ос кар жен ня і на ко ристь об ви ну ва че но го); за хис ник в інте ре -
сах об ви ну ва че но го (але ос кар жу ва ти про ти волі підсуд но го
він не мо же); за кон ний пред став ник об ви ну ва че но го.

Строк ос кар жен ня — час скла дан ня про то ко лу су до во го
засідан ня (5 тижнів і більше). БудьBяка скар га, при не се на про -
ку ра ту рою, мо же бу ти зміне на або ска со ва на ли ше в інте ре сах
об ви ну ва че но го. Скар га, по да на про ку ра ту рою, не мо же бу ти
відкли ка на без зго ди об ви ну ва че но го. За хис ни кові для
відкли кан ня скар ги не обхідні спе ціальні по вно ва жен ня. По -
терпілий та кож мо же ос кар жи ти рішен ня су ду. Свідки, ек с -
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пер ти та інші осо би мо жуть ос кар жи ти рішен ня, які тор ка ють -
ся їхніх інте ресів.

Скар га по дається до то го су ду, який виніс рішен ня, шля -
хом за не сен ня до про то ко лу або в пись мовій формі. Не
пізніше ніж у три ден ний строк скар га на прав ляється до су ду,
який має роз гля да ти цю спра ву.

2. Апе ляція. Апе ляційна скар га по дається про тя гом тиж ня
з мо мен ту про го ло шен ня ви ро ку. Як що ви рок про го ло ше но без
при сут ності підсуд но го, строк ра хуєть ся з мо мен ту вру чен ня
йо му копії ви ро ку. Обґрун ту ван ня апе ляційної скар ги мо же бу -
ти по да но про тя гом тиж ня по закінченні стро ку на ос кар жен ня.
По закінченні апе ляційно го стро ку суд на прав ляє ма теріали
спра ви до про ку ра ту ри. Про ку ра ту ра при апе ляційно му суді
про тя гом тиж ня пе ре дає ма теріали спра ви го лові су ду.

Вик лик до пи та них в суді пер шої інстанції свідків і ек с -
пертів мо же не про во ди тись ли ше в то му ви пад ку, ко ли їхній
по втор ний до пит не потрібний для з’ясу ван ня об ста вин спра ви.

Суд дяBдо повідач повідо мляє про ре зуль та ти роз гля ду
спра ви в суді пер шої інстанції. До пи тується підсуд ний і про -
во дить ся су до ве слідство. Далі йдуть су дові де ба ти. Ви с ту па -
ють про ку рор, підсуд ний, за хис ник (пер шим ви сту пає скарж -
ник). Підсуд но му на ле жить ос таннє сло во.

Ви рок пе ревіряється в то му об сязі, в яко му він ос кар же ний.
Діє прин цип reformatio in pejus. Ви рок не мо же бу ти погірше -
ний, як що скар га по да на на ко ристь підсуд но го (навіть про ку ра -
ту рою). Це пра ви ло не сто сується при на прав ленні підсуд но го в
психіат рич ну лікар ню або в нар ко логічну ус та но ву.

3. Ревізія. Во на по дається на ви ро ки криміна ль ної па ла ти
і су ду при сяж них, а та кож ви ро ки ви що го зе мель но го су ду.
Замість апе ляційної скар ги мож на по да ти ре візійну скар гу. На
ви рок апе ляційно го су ду мож на по да ти ревізійну скар гу. В
ревізійно му по ряд ку мо жуть бу ти ос кар жені ли ше ви ро ки, по -
ста нов лені з по ру шен ням за ко ну (як що пра во ва нор ма не за -
сто со ва на або за сто со ва на не пра виль но — § 337 КПК ФРН).
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Аб со лютні ревізійні підста ви:
1. Не за кон ний склад су ду.
2. У по ста нов ленні ви ро ку брав участь суд дя або шеф фен,

який був усу ну тий від ви ко нан ня функцій судді.
3. По ру ше на підсудність.
4. Відсутній пред став ник про ку ра ту ри або інший обо в’яз -

ко вий учас ник.
5. По ру ше ний прин цип глас ності.
6. По ру ше ний прин цип пра ва об ви ну ва че но го на за хист (§

558 КПК).
Строк по дачі скар ги — тиж день з мо мен ту ого ло шен ня ви -

ро ку. Строк для відсут нь о го на мо мент ого ло шен ня підсуд но -
го — з мо мен ту вру чен ня йо му копії ви ро ку. По дан ня скар ги
зу пи няє на бран ня ви ро ком за кон ної си ли. Скарж ник має вка -
за ти, в яко му об сязі він ос кар жує ви рок і ви ма гає йо го ска су -
ван ня (ревізійні ви мо ги) та обґрун ту ва ти ці ви мо ги.

Ревізійні ви мо ги і їх обґрун ту ван ня ма ють бу ти по да ні до
су ду, ви рок яко го ос кар же ний не пізніше міся ця по закінченні
стро ку на ос кар жен ня. Як що до цьо го мо мен ту ви рок ще не
вру че ний, то строк по чи нається з мо мен ту вру чен ня ви ро ку.
Про тя гом тиж ня сто ро ни по да ють пись мові за пе ре чен ня.
Після от ри ман ня за пе ре чень або по закінченні стро ку про ку -
ра ту ра пе ре си лає ма теріали спра ви до ревізійно го су ду.

4. Су до вий роз гляд. Роз гляд спра ви по чи нається до по -
віддю суддіBдо повіда ча. Пе ревіря ють ся ли ше ревізійні ви мо ги.
За слу хо вується пред став ник про ку ра ту ри, підсуд ний і йо го
за хис ник. Підсуд но му на дається ос таннє сло во (як що він під
вар тою, йо го мо жуть і не вик ли ка ти).

Роз г ля нув ши спра ву, ревізійний суд мо же:
w ска су ва ти ви рок (навіть і віднос но тих, які скар ги не по -

да ва ли);
w вне сти зміни в бік пом’як шен ня;
w на пра ви ти спра ву в інший суд. 
В усіх цих ви пад ках ви но сить ся ви рок. 
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Віднов лен ня про ва д жен ня в інте ре сах за су д же но го. Підста -
ва ми для та ко го віднов лен ня мо жуть бу ти:

1. По дані до су ду фаль шиві до ку мен ти.
2. Не прав диві по ка зан ня свідка чи ек с пер та.
3. Зло вжи ван ня служ бо вим ста но ви щем суд дею чи шеф -

фе ном.
4. Як що цивільноBпра во ве рішен ня, на яко му ос но ва ний

ви рок, ска со ва не іншим рішен ням, яке на бра ло си ли.
5. Як що по дані нові фак ти і до ка зи, які да ють підста ви для

ви прав дан ня або за сто су ван ня за ко ну про більш м’яке по ка -
ран ня.

Суд мо же ви не с ти рішен ня про відстроч ку або пе ре рву у
ви ко нанні ви ро ку. У ви пад ку смерті за су д же но го пра во на
кло по тан ня віднов лен ня про ва д жен ня на ле жить най б лиж чим
ро ди чам по висхідній і низхідній лінії, бра там і се с т рам по мер -
ло го.

Підста ва ми для віднов лен ня спра ви не в інте ре сах підсуд -
но го є:

1. По дан ня до су ду фаль ши вих до ку ментів.
2. Не прав диві по ка зан ня свідка або ек с пер та.
3. Зло вжи ван ня служ бо вим ста но ви щем суд дею або шеф -

фе ном.
4. Виз нан ня своєї ви ни ви прав да ним у суді, як що це за слу -

го вує на довіру.
За сто со вується пра ви ло non bis in iden.
Суд дя при зна чає за хис ни ка, як що цьо го не зро бив за су д -

же ний або йо го ро дичі:
w як що спра ва склад на;
w не має коштів у за су д же но го;
w ба га то фактів го во рить на ко ристь за су д же но го (§ 346 в

КПК).
У кло по танні ма ють бу ти на ве дені пе ред ба чені за ко ном

підста ви і до ка зи. Від імені підсуд но го кло по тан ня мо же бу ти
по да но у формі до ку мен та, підпи са но го за хис ни ком, або шля -
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хом за не сен ня до про то ко лу су ду. Кло по тан ня по дається до
су ду, який виніс ви рок, а цей суд уже на прав ляє кло по тан ня
до на леж но го су ду. Як що кло по тан ня прий ня то, то во но має
бу ти вру че но іншій сто роні для оз най ом лен ня (§ 368 КПК).

Суд до ру чає пев но му судді досліди ти по дані до ка зи, як що
це не обхідно. Суд вирішує, чи до пи ту ва ти під при ся гою
свідків і ек с пертів. При їх до питі ма ють бу ти при сутні: пред -
став ник про ку ра ту ри; за хис ник; підсуд ний (як що він не під
вар тою і тільки з доз во лу су ду). По закінченні досліджен ня до -
казів на дається сло во пред став ни кові про ку ра ту ри і підсуд но -
му. При за до во ленні кло по тан ня суд ви но сить рішен ня про
віднов лен ня про ва д жен ня і про ве ден ня но во го су до во го роз -
гля ду.

Ви прав дан ня без но во го су до во го роз гля ду мож ли ве, як -
що:

а) за су д же ний по мер;
б) є до стат ньо до казів;
в) ви прав дан ня тяг не за со бою ав то ма тич не ска су ван ня

раніше ви не се но го ви ро ку. Як що бу ли при зна чені тільки за хо -
ди ви прав лен ня і без пе ки, то замість ви прав дан ня на сту пає
ска су ван ня раніше ви не се но го ви ро ку.

Як що осо бу ви прав да но, то на свій роз суд суд мо же да ти
вказівку зро би ти публікацію в за со бах ма со вої інфор мації.
Рішен ня су ду пер шої інстанції в зв’яз ку з кло по тан ням про
віднов лен ня про ва д жен ня мо же бу ти ос кар же не шля хом при -
не сен ня терміно вої скар ги (§ 372 КПК).

Ух ва ла су ду про віднов лен ня про ва д жен ня і про ве ден ня
но во го су до во го роз гля ду не мо же бу ти ос кар же на про ку ра ту -
рою. Ви рок не мо же бу ти зміне ний в бік по си лен ня по ка ран ня,
як що він пе ре гля дав ся за кло по тан ням за су д же но го, про ку ра -
ту ри або за кон но го пред став ни ка в інте ре сах за су д же но го (діє
пра ви ло non bis in iden). Це пра ви ло не роз пов сю д жується, як -
що не обхідно помісти ти за су д же но го в психіат рич ну лікар ню.
Віднов лен ня  про ва д жен ня не на ко ристь за су д же но го до пу с -
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кається, як що є нові фак ти або до ка зи, які самі по собі або в су -
куп ності з по да ни ми раніше обґрун то ву ють за су д жен ня за
здійсне ний зло чин. Віднов лен ня про ва д жен ня здій снюється
на ка зом про по ка ран ня (§ 373 КПК ФРН).

5.3. ФРАНЦІЯ

1. Фор ми ос кар жен ня ви років. 2. Апе ляція. 3. Ка сація.
4. Кло по тан ня про ревізію.

1. Фран цузь ко му криміна ль но му про це су відомі три фор -
ми ос кар жен ня ви років: апе ляція, ка сація і кло по тан ня про
ревізію.

Апе ляція при но сить ся на не пра вильність ви ро ку по суті;
апе ляційна інстанція роз гля дає спра ву за но во в ос кар женій
ча с тині й ви но сить но вий ви рок.

Ка сація при но сить ся з при во ду до пу ще них при про ва д -
женні у справі по ру шень криміна ль но го й криміна ль ноBпро це -
су аль но го за ко ну й ка саційна інстанція, не роз гля да ю чи спра -
ви по суті, пе ревіряє ли ше, чи пра виль но суд за сто су вав за кон.

Кло по тан ня про ревізію — це фор ма ос кар жен ня ви ро ку
за но во ви яв ле ни ми об ста ви на ми.

Роз г ля не мо де тальніше ці фор ми ос кар жен ня ви ро ку.
2. Апе ляція. В апе ляційно му по ряд ку мо жуть бу ти ос кар -

жені ви ро ки ви прав них і поліцейсь ких три бу налів. Апе -
ляційна скар га при но сить ся до апе ляційно го су ду в 10Bден ний
строк з мо мен ту ого ло шен ня ви ро ку або от ри ман ня повідо -
млен ня про ви рок, але ге не раль ний про ку рор при апе ляційно -
му суді має пра во при не с ти апе ляцію про тя гом двох місяців
від дня ви не сен ня ви ро ку.

Пра во на апе ляцію на ле жить об ви ну ва че но му, цивіль но -
му по зи ва чу, цивільно му відповіда чу (в ча с тині, яка сто -
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сується цивільно го по зо ву), про ку ро ру Ре с публіки, дер жав -
ним ор га нам, які по ру ши ли криміна ль ний по зов, пред став ни -
ку про ку ра ту ри при поліцейсь ко му три бу налі і ге не раль но му
про ку ро рові при апе ляційно му суді.

Па ла та з роз гля ду апе ляційних скарг скла дається з го ло ви
й двох членів. Апе ляція роз гля дається в су до во му засіданні на
підставі ус ної до повіді чле на су ду. При цьо му до пи тується об -
ви ну ва че ний і, як що про це дасть роз по ря д жен ня суд, свідки.
Сто ро ни, які бе руть участь у справі, за слу хо ву ють ся в та ко му
по ряд ку: спо чат ку апе лянт, потім інші вик ли кані до су ду сто -
ро ни в по ряд ку, вста нов ле но му го ло вою су ду; ос таннім
завжди ви с ту пає об ви ну ва че ний або йо го за хис ник.

Як що суд виз нає, що апе ляційна скар га по да на із за пізнен -
ням, з по ру шен ням ус та нов ле но го по ряд ку, він відмов ляє в її
роз гляді, а як що во на є не обґрун то ва ною, — підтвер д жує ос -
кар же не рішен ня. В обох цих ви пад ках суд при су д жує скарж -
ни ка до спла ти су до вих ви трат, але як що апе ляцію приніс про -
ку рор, ви т ра ти від шко до ву ють ся за ра ху нок дер жав ної скарб -
ниці.

За апе ляцією про ку ро ра суд мо же підтвер ди ти пра -
вильність ви ро ку або ска су ва ти йо го в ча с тині чи повніс тю як
у спри ят ли во му, так і в не спри ят ли во му для об ви ну ва че но го
зна ченні. Од нак на підставі ли ше однієї апе ляції об ви ну ва че -
но го, цивільно го по зи ва ча і цивільно го відповіда ча суд не має
пра ва погірши ти ста но ви ще апе лян та.

Апе ляційний суд мо же за на яв ності пе ред ба че них у за коні
підстав зміни ти ви рок і за кри ти криміна ль не пе ресліду ван ня
або звільни ти об ви ну ва че но го від по ка ран ня. Він мо же ска су -
ва ти ви рок на тій підставі, що вчи не не діян ня містить ли ше
склад про ступ ку, а не делікту, при зна чи ти відповідне по ка ран -
ня і виріши ти пи тан ня про цивільний по зов, як що та кий за яв -
ле но.

Апе ляційний суд мо же ска су ва ти ви рок на тій підста ві, що
вчи не не діян ня є зло чи ном, ого ло си ти се бе не ком пе тент ним
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роз гля да ти цей зло чин і на пра ви ти спра ву про ку ро рові на йо -
го роз суд. Як що ви рок ска со вується че рез те, що бу ли по ру -
шені або не бу ли до три мані про це су альні ви мо ги, апе ляційний
суд прий має спра ву до сво го про ва д жен ня і ви но сить рішен ня
по суті. Ко ли суд, ко т рий роз гля дає апе ляційну скар гу, яка
містить по си лан ня на не ком пе тентність поліцейсь ко го три бу -
на лу, виз нає, що це діян ня є деліктом, а не про ступ ком, він
при зна чає по ка ран ня і вирішує пи тан ня про відшко ду ван ня
збитків, як що та ке має місце.

3. Ка сація роз гля дається в криміна ль ноBпро це су аль но му
праві Франції як вид над зви чай но го ос кар жен ня.

У ка саційно му по ряд ку мо жуть бу ти ос кар жені ви ро ки су -
ду при сяж них та апе ляційно го су ду на підставі по ру шень за -
ко ну. Ка саційна скар га по дається до па ла ти в криміна ль них
спра вах Ка саційно го су ду про ку ро ром або сто ро ною, інте ре -
сам якої за вда но шко ди, про тя гом п’яти діб з мо мен ту ви не -
сен ня ос кар жу ва но го су до во го рішен ня або от ри ман ня повідо -
млен ня про ньо го.

Ка са тор по ви нен ре ко мен до ва ним ли с том повідо ми ти
про ку ро ра та інші сто ро ни про по да чу скар ги й під за гро зою
не прий нят тя скар ги вне сти за ста ву на су му 100 франків на ви -
па док на кла ден ня на ньо го штра фу. Від вне сен ня за ста ви
звільня ють ся: осо би, за су д жені до тю рем но го ув’яз нен ня ви -
прав ним або поліцейсь ким три бу на лом, і осо би, за су д жені до
по ка ран ня за вчи нен ня зло чи ну; осо би, які по да ли пись мові
до ка зи про те, що во ни не підля га ють опо дат ку ван ню і не в
змозі вне сти за став ну су му; не по внолітні віком до 18 років; по -
са дові осо би в спра вах, які без по се ред ньо сто су ють ся діяль -
ності ор ганів дер жав но го уп равління й уп равління дер жав ним
май ном.

Крім ка саційної скар ги, ка са тор скла дає ще й за пис ку, в
якій ма ють бу ти ви кла дені ка саційні підста ви й на ве дені по ру -
шені статті за ко ну. За пи с ка скла дається на гер бо во му па пері,
крім ви падків, ко ли ка са тор за су д же ний за вчи нен ня зло чи ну.
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При цьо му має бу ти ви го тов ле но та ку кількість копій за пи с ки,
яка відповідає чис лу сторін, що бе руть участь у про цесі.

Після то го, як усі ма теріали підго тов лені до роз гля ду, го -
ло ва па ла ти в криміна ль них спра вах Ка саційно го су ду при зна -
чає до повіда ча у справі.

У Ка саційно му суді по винні до три му ва ти ся пра вил, які
сто су ють ся глас ності про це су й підтри ман ня по ряд ку в су до -
вих засідан нях. У су до во му засіданні ви с ту па ють спо чат ку до -
повідач, потім ад во ка ти сторін, на прикінці про ку рор ви кла дає
свої ви мо ги. Після цьо го суд ви хо дить на на ра ду для ви не сен -
ня ух ва ли.

Перш ніж ви не с ти ух ва лу по суті, Ка саційний суд пе -
ревіряє, чи ви ко нані всі ви мо ги, пе ред ба чені для по дачі скар -
ги. Як що він виз нає, що ці ви мо ги не ви ко нані, то, за леж но від
об ста вин, ви но сить ух ва лу про не прий нят тя ка саційної скар ги
до роз гля ду або про поз бав лен ня пра ва на ка саційне ос кар -
жен ня. При ви не сенні та ких ух вал, а та кож ух ва ли про відхи -
лен ня скар ги на ка са то ра нак ла дається штраф і по кла дається
спла та су до вих ви т рат, а при ви не сенні ух ва ли про при пи нен -
ня ка саційно го про ва д жен ня — штраф.

Ка саційний суд мо же ска су ва ти ви рок і спра ву на пра ви ти
в інший відповідний суд на но вий роз гляд, а та кож зміни ти
ли ше ча с ти ну су до во го рішен ня, як що для цьо го є підста ви.

Крім ка сації в інте ре сах сторін КПК Франції пе ред ба чає
ще й ка сацію в інте ре сах за ко ну. Ви прав ду вальні ви ро ки су ду
при сяж них мо жуть бу ти ос кар жені в ка саційно му по ряд ку ли -
ше в інте ре сах за ко ну ге не раль ним про ку ро ром при Ка -
саційно му суді. Як що ці ви ро ки су пе ре чать за ко ну, во ни мо -
жуть бу ти ска со вані, але це не тяг не за со бою ніяких не спри ят -
ли вих наслідків для ви прав да них.

По ста но ви й ви ро ки всіх судів, які мо жуть бу ти ос кар жені
в ка саційно му по ряд ку, як що жод на із сторін не при нес ла ка -
саційної скар ги в ус та нов ле ний строк, той же про ку рор мо же
за влас ною ініціати вою і не за леж но від закінчен ня стро ку ка -
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сації ос кар жи ти в ка саційно му по ряд ку, але ли ше в інте ре сах
за ко ну. Ка саційний суд вирішує пи тан ня про мож ливість
прий нят тя до роз гля ду та кої скар ги й про її обґрун то ваність.
Як що скар га ви зна на обґрун то ва ною, ос кар же не рішен ня ска -
со вується без на дан ня сто ро нам пра ва звер та ти цю об ста ви ну
на шко ду од на одній або за пе ре чу ва ти про ти ви ко нан ня ска со -
ва но го рішен ня.

4. Ви дом над зви чай но го ос кар жен ня є і кло по тан ня про
ревізію ви ро ку на ко ристь осо би, виз на ної вин ною у вчи -
ненні зло чи ну або делікту, за но во ви яв ле ни ми об ста ви на ми
під час ви ко нан ня ви ро ку. В цьо му по ряд ку мо же бу ти ос кар -
же ним рішен ня будьBяко го су до во го ор га ну.

Пра во кло по тан ня про ревізію на ле жить міністру юс тиції,
за су д же но му, а у ви пад ку йо го недієздат ності — за кон но му
пред став ни кові, після смерті за су д же но го або ого ло шен ня йо -
го безвісно відсутнім — йо го дру жині, ді тям, ро ди чам, спад -
коємцям і осо бам, які от ри ма ли від ньо го спеціаль не на те до -
ру чен ня. Такі кло по тан ня роз гля дає Ка саційний суд. Він має
пра во відхи ли ти кло по тан ня про ревізію або ска су ва ти ви не -
се ний раніше об ви ну валь ний ви рок з при зна чен ням або без
при зна чен ня но во го су до во го роз гля ду, як що та ке не мож ли ве.

Як що раніше ви не се ний ви рок за ли ше но в силі, всі ви т ра -
ти по кла да ють ся на осо бу, яка кло по та ла ся про про ве ден ня
ревізії. Ко ли в ре зуль таті пе ре гля ду спра ви бу де підтвер д же но
за су д жен ня об ви ну ва че но го, то з ньо го і з осіб, які кло по та ли
про ревізію, стя гу ють ся ви тра ти, відшко ду ван ня яких мо же
ви ма га ти дер жав на скарб ни ця.

Осо ба, яка по ст раж да ла від су до вої по мил ки, а як що во на
по мер ла, то її ро дичі ма ють пра во кло по та ти ся про відшко ду -
ван ня збитків, за подіяних не обґрун то ва ним за су д жен ням.
Відшко ду ван ня збитків здійснюється за ра ху нок дер жа ви, за
ви нят ком ви падків, ко ли во на звер тає стяг нен ня на цивільно -
го по зи ва ча (по терпіло го), за яв ни ка або лжесвідка, з ви ни
яких ви не се но об ви ну валь ний ви рок.
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На ви мо гу осо би, яка по да ла кло по тан ня про про ве ден ня
ревізії, по ста но ва або ви рок, ви не сені в ре зуль таті ревізійно го
про ва д жен ня, які вста нов лю ють не винність за су д же но го,
вивішується в місті, де йо го бу ло за су дже но, або в ос тан нь о му
місці про жи ван ня осо би, яка по ст раж да ла від су до вої по мил -
ки. Ви рок мо же бу ти опубліко ва ний в “Жур наль офисьєль” і
повністю або у ви тя гах уміще ний у п’яти га зе тах на вибір то го
су до во го ор га ну, який виніс рішен ня. Ви т ра ти, пов’язані з
публікацією, відшко до ву ють ся за ра ху нок дер жав ної скарб -
ниці.

5.4. АНГЛІЯ

1. Фор ма ос кар жен ня су до вих рішень. 2. Апе ляція на
рішен ня Су ду Ко ро ни. 3. Апе ляція на рішен ня судів су -
мар ної юри с дик ції. 4. Апе ляція до Су ду Ко ро ни. 5. Апе -
ляція до Па ла ти лордів.

1. Фор мою ос кар жен ня су до вих рішень (вер дик ту й ви ро -
ку) в англійсько му криміна ль но му про цесі є апе ляція. По ря -
док по дачі й роз гля ду апе ляційної скар ги на рішен ня Су ду Ко -
ро ни й су ду су мар ної юри с дикції різні.

2. Апе ляція на рішен ня Су ду Ко ро ни. Криміна ль ноBпро -
це су аль не за ко но дав ст во розрізняє: а) апе ляцію про ти за су д -
жен ня; б) апе ляцію про ти ви ро ку судді. Крім то го, є
відмінності між апе ляціями на фак тич них і на юри дич них
підста вах.

За кон 1968 р. про апе ляцію в криміна ль них спра вах доз во -
ляє особі, за су д женій на підставі об ви ну валь но го ак ту, по да ти
до Апе ляційно го су ду апе ляцію:

а) на за су д жен ня на будьBякій підставі, яка сто суєть ся ли -
ше пи тан ня пра ва. На при клад, як що в об ви ну валь но му акті є
не доліки, пе ред ба чені за ко ном, або як що суд безпідстав но до -
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пу с тив або ви лу чив якийBне будь до каз. На по да чу апе ляції з
пи тань пра ва не ви ма гається спеціаль но го доз во лу. Як що ке -
ру ю чий спра ва ми (реєстра тор) Апе ляційно го су ду прий де до
вис нов ку, що та ка апе ля ція не обґрун то ва на, він мо же по да ти її
в Апе ляційний суд для роз гля ду в су мар но му по ряд ку. Як що
суд прий де до вис нов ку, що апе ляційна скар га не обґрун то ва -
на, має за ме ту за тяг ну ти про цес і не має не обхідності роз гля -
да ти її в роз гор ну то му ви гляді, то суд, не вик ли ка ю чи сто рін і
не за слу хо ву ю чи їх, відхи ляє скар гу;

б) з пи тан ня фак ту на будьBякій підставі або зі зміша но го
пи тан ня пра ва й фак ту, або на будьBякій іншій під ставі. Пи тан -
ня про пра вильність вказівок, да них суд дею при сяж ним
віднос но до казів, є пи тан ня фак ту. Під інши ми підста ва ми ро -
зуміють, на при клад, не пра виль ний склад при сяж них, негідну
по ведінку ко гоBне будь із них, по ру шен ня по ряд ку су до во го
роз гля ду. На по да чу апе ля ції з цих підстав ви ма гається дозвіл
Апе ляційно го су ду чи судді (лор даBхра ни те ля свитків), який
роз гля дає апе ляції. Суд дя, який роз гля дав спра ву, мо же ви да -
ти сер ти фікат, ко т рий підтвер д жує мож ливість ос кар жен ня
ви ро ку з пи тан ня фак ту або зміша но го пи тан ня фак ту і пра ва,
але для от ри ман ня та ко го сер тифіка ту не до стат ньо про сто го
про хан ня за су д же но го; суд дя му сить бу ти впев не ним у то му,
що до стат ньо підстав для роз гля ду йо го Апе ляційним су дом;

в) на ви рок, який над хо дить услід за за су д жен ням, як що
тільки по ка ран ня точ но не виз на че но в за коні (на при клад,
довічне ув’яз нен ня за вбив ст во), — апе ляція не до пу с кається.
Кло по тан ня про ви да чу доз во лу на по да чу апе ляції роз гля -
дається од ним із суддів Апе ляційно го су ду, а при відмові — по -
вним скла дом цьо го су ду.

Для апе ляції (а ко ли ви ма гається особ ли вий дозвіл на апе -
ляцію, то для за яв лен ня кло по тан ня про дозвіл на апе ляцію)
за су д же но му на дається 28Bден ний строк від дня за су д жен ня
або від дня ви не сен ня ви ро ку. Цей строк мо же бу ти по до вже -
ний су дом. До скла ду Апе ля ційно го су ду, який дає дозвіл на
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апе ляцію, вхо дять троє суддів. Апе ляція і за ява з кло по тан ням
про дозвіл на апе ляцію скла дається за фор мою, ус та нов ле ною
пра ви ла ми су ду. Апе лянт не має пра ва бу ти при сутнім при
роз гляді йо го за яви на дозвіл про по да чу апе ляції, але він має
пра во бу ти при сутнім при роз гляді са мої апе ля ції, навіть як що
пред ме том її не є су то пра вові пи тан ня.

За кож ною апе ляцією або за кож ною за явою про доз віл на
апе ляцію суд дя, який роз гля дав спра ву, по ви нен по да ти свої
за ува жен ня про су до чин ст во у справі та до повідь з ви кла дом
своєї дум ки з пи тань, які ви ни ка ють у даній справі. Як що ж
апе ляція по да на ли ше з пи тань пра ва, Апе ляційний суд мо же
ви ма га ти від судді “до по вісти спра ву”. За роз по ря д жен ням
реєстра то ра Апе ля ційно го су ду мо жуть бу ти зняті копії зі сте -
но г ра ми або з її ча с ти ни. Копія сте но г ра ми мо же бу ти на да на
заінте ре со ваній сто роні за пла ту, вста нов ле ну каз на чей ст вом.

Апе ляційний суд мо же роз гля да ти до ку мен тальні й ре чові
до ка зи, до пи ту ва ти свідків, у то му числі й но вих, при зна ча ти
ек с пер ти зу. Нові до ка зи, як пра ви ло, до пус ка ють ся у тих ви -
пад ках, ко ли якійBне будь із сторін удається знай ти оче вид ця
або свідка, ко т рий підтверд жує алібі, яких під час пер шо го
роз гля ду в неї не бу ло. Од нак нові до ка зи, що не роз гля да ли ся
в суді пер шої ін станції, не мо жуть бу ти підста вою для ви не сен -
ня більш су во ро го ви ро ку.

За ре зуль та та ми роз гля ду спра ви Апе ляційний суд має
пра во: відхи ли ти апе ляцію; ска су ва ти вер дикт і ви рок та ви не -
с ти но вий вер дикт, по ста но вив ши на йо го ос нові но вий ви рок;
ви не с ти ви прав ду валь ний ви рок; внес ти зміни до ви ро ку.

Рішен ня Апе ляційно го су ду, як пра ви ло, є ос та точ ним.
Але у ви нят ко вих ви пад ках, як що у справі ви ник ло пра во ве
пи тан ня, яке має особ ли ве суспільне зна чен ня, об ви ну вач або
об ви ну ва че ний мо жуть звер ну ти ся до Па ла ти лордів. Дозвіл
на апе ляцію на тій підставі, що пи тан ня за своїм ха рак те ром
підля гає роз гля дові Па ла тою лордів, ви дає або Апе ляційний
суд або Па ла та лордів.
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3. Апе ляція на рішен ня судів су мар ної юри с дик ції.
Підсуд ний, виз на ний вин ним магістратсь ким су дом, мо же
апе лю ва ти:

1) до Су ду Ко ро ни;
2) до Відділен ня ко ролівської ла ви Ви со ко го су ду — за

прин ци пом ви кла ден ня об ста вин спра ви;
3) до Па ла ти лордів — за пев них об ста вин.
Як що об ви ну ва че ний у суді пер шої інстанції не ви знав се -

бе вин ним і за пе ре чує об ви ну ва чен ня, він мо же по да ти апе -
ляцію як на са ме за су д жен ня йо го, тоб то ви знан ня вин ним, так
і на ви рок. Як що ж на суді він ви знав се бе вин ним і по го див ся
з ви кла де ни ми в за яві про об ви ну ва чен ня фак та ми, він мо же
по да ти апе ляцію ли ше на ви рок, тоб то на за сто су ван ня за ко ну
й при зна чен ня по ка ран ня.

Для апе ляційно го про ва д жен ня за скар га ми на ви ро ки
судів су мар ної юри с дикції апе лянт по ви нен по да ти гро шо ве
за без пе чен ня в розмірі, вста нов ле но му су дом. Як що апе ляція
бу де за ли ше на без наслідків, відповідна су ма стя гується з осо -
би, яка по да ла скар гу.

В апе ляційно му про ва д женні не за сто со вується за бо ро на
по во ро ту до гіршо го. Апе ляційна інстанція мо же при го во ри ти
за су д же но го, який по дав скар гу, до більш тяж ко го по ка ран ня,
ніж те, яке бу ло при зна че не ви ро ком магістратсь ко го су ду, в
то му числі й тоді, ко ли апе ляція бу ла по да на ли ше на за су д -
жен ня (су ворість по ка ран ня).

4. Апе ляція до Су ду Ко ро ни. Як пра ви ло, апе ляція мо же
над хо ди ти ли ше від підсуд но го. Апе ляційне ос кар жен ня по чи -
нається з то го, що клер ку магістратсь ко го су ду на прав ляється
за ява про апе ляцію; та ка ж за ява над си лається й іншій сто роні
про тя гом 21 дня після то го, як бу ло ви не се но рішен ня
магістратсь ко го су ду. Суд Ко ро ни мо же збільши ти строк як
сто сов но ще не відісла ної за яви про апе ляцію, так і що до за -
яви, відісла ної із запізнен ням.

Су до чин ст во в Суді Ко ро ни — це в пев но му ро зумін ні по -
вто рен ня слу хан ня спра ви: об ви ну ва чен ня відкри ває спра ву й
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за но во вик ли кає своїх свідків, при чо му кож на із сторін мо же
по да ти нові до ка зи без будьBяко го на те доз во лу.

Суд Ко ро ни мо же за твер ди ти, ска су ва ти чи зміни ти ви рок
магістратсь ко го су ду або по вер ну ти спра ву, вис ло вив ши свою
дум ку. Ос таннє за сто со вується при “сумнів но му” виз нанні ви -
ни, яке за всіх об ста вин Суд Ко ро ни роз гля дає як не виз нан ня
ви ни. Мо ва йде про та ке: як що об ви ну ва че ний дійсно го во -
рить “ви нен”, але вис лов лює при цьо му твер д жен ня, яке зво -
дить ся до за хи с ту про ти пред’яв ле но го об ви ну ва чен ня, або як -
що із об ста вин спра ви вид но, що об ви ну ва че ний за пе ре чує
пред’яв ле не об ви ну ва чен ня, але виз нає ви ну че рез не знан ня
за ко ну, то виз нан ня ви ни, прий ня те су дом за цих об ста вин, є
недійсним. Суд Ко ро ни мо же вис лу ха ти апе ляцію на “за су д -
жен ня” і по вер ну ти спра ву магістра ту, ре ко мен ду ю чи вне сти
до про то ко лу за пис про не виз нан ня ви ни. Вод но час як що виз -
нан ня се бе вин ним має яв ний ха рак тер, то ніяка апе ляція на
за су д жен ня не мо же бу ти прий ня тою.

Як що ос кар жується тільки міра по ка ран ня, то для роз гля -
ду до стат ньо ли ше тих до казів, яки ми бу ла обґрун то ва на ця
міра магістра том, як що ад во кат апе лян та не за пе ре чує про ти
цьо го.

Апе ляційне рішен ня Су ду Ко ро ни ос кар жується до
Відділен ня ко ролівської ла ви Ви со ко го су ду за ме то дом “ви кла -
ду об ста вин спра ви”. Осо ба, не за до во ле на за су д жен ням, на ка -
зом, рішен ням або іншою су до вою дією, мо же апе лю ва ти з
при во ду не пра виль но го за сто су ван ня за ко ну або пе ре ви щен ня
юри с дикції шля хом звер нен ня до магістратсь ко го су ду з про -
хан ням ви кла с ти об ста ви ни спра ви для апе ляційно го “при -
сутствія” Відді лен ня ко ролівської ла ви Ви со ко го су ду. Кло по -
тан ня по дається в пись мовій формі про тя гом 14 днів після ви -
не сен ня рішен ня магістратсь ким су дом. Як що магістра ти
відкла да ють роз гляд спра ви після за су д жен ня, то день ви не -
сен ня ви ро ку вва жається пер шим, з яко го по чи на ється відлік
днів. Кло по тан ня має бу ти вру че не клер ку то го магістратсь ко -
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го су ду, рішен ня яко го ос кар жується, або вис ла не по штою. В
кло по танні не обхідно точ но вка за ти пи тан ня пра ва, з при во ду
яко го звер та ють ся за дум кою Ви со ко го су ду.

Магістра ти мо жуть відмо ви ти в по данні ви кла ду об ста вин
спра ви ли ше на підставі то го, що, з їхньої точ ки зо ру, кло по -
тан ня є не про ду ма ним, але во ни не мо жуть відмо ви ти в ньо му,
як що во но надійшло від ге не раль но го ат тор нея або за йо го
вказівкою, навіть як що кло по тан ня бу де ни ми вва жа ти ся не -
про ду ма ним. У разі відмо ви ви кла с ти об ста ви ни спра ви
магістра ти по винні ви да ти за ви мо гою за яв ни ка сер тифікат
про відмо ву. За яв ник по тім мо же звер ну ти ся до Ви со ко го су -
ду з про хан ням про ви да чу на ка зу, яким про по нується ми ро -
вим суд дям ви кла с ти об ста ви ни спра ви. Але в та ко му ви пад ку
за яв ник втра чає пра во апе лю ва ти до Су ду Ко ро ни.

“Об ста ви ни спра ви” містять у собі: ви клад за яви про об ви -
ну ва чен ня та вста нов лені фак ти, пре тензії сторін, пре це ден ти,
рішен ня і ви кла ден ня пи тан ня або пи тань, які ви ма га ють
рішен ня Ви со ко го су ду.

Для вру чен ня сто ро нам про ек ту ви кла ду об ста вин спра ви
ус та нов люється строк у 21 день з тим, аби сто ро ни зро би ли
свої по дан ня й судді підго ту ва ли ос та точ ний варіант. Ці стро -
ки мо жуть бу ти збільшені, але в да но му ви пад ку до ос та точ но -
го варіан та до дається по яс нен ня при чин відстроч ки.

При роз гляді спра ви після ви с тупів ад во катів за хи с ту й
об ви ну ва чен ня суд об го во рює пра вові пи тан ня. Він мо же доз -
во ли ти об го во рен ня пи тан ня, яке не підніма ло ся в ниж че сто я -
що му суді, і навіть мо же по ста ви ти це пи тан ня сам, як що
мається на увазі чи с то пра во ве пи тан ня, яке не ви ма гає до -
казів.

Суд має пра во ска су ва ти, підтвер ди ти або вне сти по прав -
ку в рішен ня, за яким бу ло зроб ле но ви клад об ста вин спра ви,
або мо же по вер ну ти спра ву магістра ту з ви кла дом своєї дум -
ки, або ви да ти будьBякий інший на каз, який він вва жає не -
обхідним.
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Суд Ко ро ни та кож мо же ви кла с ти об ста ви ни спра ви з ме -
тою виз на чен ня дум ки Ви со ко го су ду. За ява по даєть ся в пись -
мовій формі про тя гом 14 днів після ви не сен ня рішен ня. Суд
Ко ро ни мо же відмо ви ти ся ви кла с ти спра ву ли ше в то му ви -
пад ку, ко ли він вва жає, що за ява не дос тат ньо про ду ма на.

5. Апе ляція до Па ла ти лордів мо же бу ти по да ною після
роз гля ду спра ви в апе ляційно му “при сутствії” Відділен ня ко -
ролівської ла ви за до три ман ням тих же умов, що й при апе -
ляції на рішен ня Апе ляційно го су ду в справі про зло чин, який
пе реслідується за об ви ну валь ним ак том. Так, має бу ти ви да -
ний сер тифікат з апе ляційно го “при сутствія” про те, що в йо го
рішенні роз гля да ло ся пра во ве пи тан ня, яке має важ ли ве
публічне зна чен ня, і є доз віл на апе ляцію на підставі то го, що
це пи тан ня за слу го вує роз гля ду Па ла тою лордів.

5.5. СПО ЛУ ЧЕНІ ШТА ТИ АМЕ РИ КИ

1. Фор ми ос кар жен ня су до вих рішень. 2. Апе ляція.
3. Про це ду ра “Ха бе ас кор пус”. 4. Пе ре гляд ви ро ку за но -
во ви яв ле ни ми об ста ви на ми.

1. Фе де ральні пра ви ла апе ляційної про це ду ри, як і від -
повідні пра ви ла штатів, пе ред ба ча ють дві ос новні фор ми ос -
кар жен ня — апе ляцію і пе ре гляд на підставі “Ха бе ас кор пус”,
а та кож пе ре гляд справ за но во ви яв ле ни ми об ста ви на ми.

2. Апе ляцію мож на по да ти як з пи тан ня фак ту, тоб то ос -
кар жи ти вер дикт при сяж них і ре зо люцію судді, яки ми підсуд -
ний виз на ний вин ним у вчи ненні зло чи ну, так і з пи тань пра -
ва, тоб то ос кар жи ти ви рок су ду з мо тивів не пра виль но го за -
сто су ван ня криміна ль но го за ко ну або по ру шен ня в ході су до -
во го роз гля ду про це су аль них норм.

Апе ляційни ми інстанціями в криміна ль них спра вах у
шта тах є: а) су ди пер шої інстанції (су ди за галь ної юрис дикції)
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— що до ниж чих судів (судів об ме же ної юри с дик ції); б)
проміжні апе ляційні су ди — сто сов но судів пер шої інстанції;
в) вищі су ди — що до всіх ниж че сто я щих судів штатів.

Рішен ня ви щих судів штатів є ос та точ ни ми, за ви нят ком
тих ви падків, ко ли в них роз гля дається так зва не “фе де раль не
пи тан ня”, тоб то та ке важ ли ве для вирішен ня да ної спра ви пи -
тан ня, на яке мож на відповісти ли ше шля хом тлу ма чен ня й за -
сто су ван ня Кон сти туції США, фе де раль них за конів та угод.
При вирішенні криміналь них справ “фе де раль не пи тан ня” мо -
же ви ник ну ти, на при клад, у ви пад ку по ру шен ня га рантій,
закріпле них у Кон сти туції США (не до тор кан ності осо би,
жит ла, сво бо ди сло ва, дру ку). Ви ник нен ня “фе де раль но го пи -
тан ня” — єди на підста ва для апе ляційно го ос кар жен ня рі шен -
ня ви що го су ду шта ту до Вер хов но го су ду США.

У си с темі фе де раль них судів апе ляційни ми інстанція ми в
криміна ль них спра вах є: а) ок ружні су ди — сто сов но рішень
комісіонерів; б) апе ляційні су ди — що до ок руж них фе де раль -
них судів. Роз гляд спра ви здійсню ється трьо ма чле на ми апе -
ляційно го су ду; в) Вер хов ний суд США — що до ок руж них і
апе ляційних судів, а та кож ви щих судів штатів. Як пра ви ло,
скар ги на рішен ня фе де раль них ок руж них судів роз гля да ють -
ся ли ше після то го, як спра ву вже бу ло роз г ля ну то в фе де раль -
но му апе ляційно му суді. Рішен ня Вер хов но го су ду США ос та -
точ не й мо же бу ти пе ре гля ну те і ска со ва не в ре зуль таті
будьBяко го політич но го за хо ду, здійсне но го кон гре сом США,
або в ре зуль таті зміни Кон сти туції США.

В США по ши ре на до к т ри на, згідно з якою ос нов ним за -
вдан ням фе де раль но го Вер хов но го су ду є не ви прав лен ня по -
ми лок, до пу ще них інши ми су да ми при роз гляді кон крет них
справ, а за без пе чен ня од на ко во го за сто су ван ня фе де раль них
за конів і єдності су до вої прак ти ки. То му кон кретні спра ви він
роз гля дає ли ше тоді, ко ли у зв’яз ку з цим ви ни ка ють пи тан ня,
які ма ють прин ци по ве зна чен ня для су до вої прак ти ки.

За кон пе ред ба чає три про це ду ри над хо д жен ня справ до
Вер хов но го су ду як ви щої фе де раль ної апе ляційної ін станції:
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“в по ряд ку апе ляції, “в по ряд ку ви тре бу ван ня”, “за посвідчен -
ням”.

“У по ряд ку апе ляції” над хо дять спра ви за скар га ми на такі
рішен ня ниж че сто я щих фе де раль них судів і вер хов них судів
штатів, у яких зачіпається пи тан ня про від повідність фе де -
раль но го за ко ну шта ту Кон сти туції США. При цьо му спра ва,
яка прий мається “в по ряд ку апе ляції”, має місти ти “суттєве
фе де раль не пи тан ня”.

“У по ряд ку ви тре бу ван ня” Вер хов ний суд прий має спра ви
з ниж че сто я щих судів після роз гля ду пе тиції за інте ре со ва ної
сто ро ни, яка вва жає, що в ре зуль таті за сто су ван ня за ко ну в ос -
кар женій справі її кон сти туційні пра ва істот но по ру шені. “В
по ряд ку ви тре бу ван ня” суд прий має спра ви за вла сним роз су -
дом, за на яв ності “особ ли вих і важ ли вих підстав”.

“За посвідчен ням” до Вер хов но го су ду над хо дять спра ви з
апе ляційних судів США, які, звер та ю чись до цієї про це су аль -
ної фор ми, на ма га ють ся тим са мим з’ясу ва ти дум ку ви що го
су ду країни з будьBяко го пра во во го пи тан ня, яке ви ни кає під
час роз гля ду кон крет ної спра ви.

Не зва жа ю чи на технікоBюри дичні відмінності про це дур
над хо д жен ня справ до Вер хов но го су ду, йо го апе ля ційна юри -
с дикція має дис креційний ха рак тер, тоб то фак тич но спра ва
будьBякої ка те горії прий мається ним за своїм роз су дом. За -
вдан ня апе лян та — спро бу ва ти пе ре ко на ти ви щий фе де раль -
ний суд не стільки в то му, що ниж че сто я ща су до ва інстанція
ви нес ла по мил ко ве рі шен ня, скільки в то му, що спра ва справді
зачіпає “фе де раль не пи тан ня прин ци по во го зна чен ня”.

Що ро ку до Вер хов но го су ду США над хо дить близь ко 2000
справ усіх видів, але роз гля дається ним ли ше 14 відсотків і ви -
но сить ся рішен ня ли ше із 100—120 справ. У більшості ви падків
цей суд вва жає, що за своїм зна чен ням спра ва не за слу го вує на
йо го втру чан ня, й об ме жу ють ся відповідною за явою про це.

Рішен ня у Вер хов но му суді прий мається більшістю го -
лосів. При роз гляді спра ви ма ють бу ти при сутніми не мен ше
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ше с ти членів су ду. Для прий нят тя рішен ня не об хідна
більшість у чо ти ри го ло си. Як що го ло си розділи ли ся порівну,
мо же бу ти при зна че ний но вий роз гляд спра ви у Вер хов но му
суді або за ли ше не в силі ос кар же не рішен ня. Ре зуль та ти го ло -
су ван ня за но сять ся до спе ціаль ної кни ги.

У не с клад них спра вах го ло ва су ду або за йо го до ру чен ням
один із членів Вер хов но го су ду ко рот ко ви кла дає суть прий ня -
то го рішен ня. В склад них спра вах од но му з членів су ду до ру -
чається ви кла с ти з де таль ним обґрун ту ван ням дум ку
більшості. Про ект цієї дум ки уз го д жується з усіма чле на ми су -
ду, а потім за твер д жується шля хом го ло су ван ня. Судді, які по -
го д жу ють ся з вис нов ка ми, але не по го д жу ють ся з обґрун ту -
ван ням рішен ня, мо жуть ви кла с ти свою до дат ко ву дум ку, а
судді, які за ли ши ли ся в мен шості, ма ють пра во ви кла с ти особ -
ли ву дум ку з де таль ною ар гу мен тацією. Рішен ня і дум ки си с -
те ма ти зу ють ся, дру ку ють ся в збірни ку рішень Вер хов но го су -
ду США і є од ним із дже рел пра ва для всіх судів країни.

За су д же ний мо же не пізніше, ніж че рез 10 днів після то го,
як в офіційних до ку мен тах криміна ль ної спра ви бу дуть за -
реєстро вані ос кар же ний ви рок чи інше ос кар же не рішен ня су -
ду, по да ти апе ляцію (або так зва не по відо млен ня про апе -
ляцію, яке зу пи няє пе ребіг стро ку по дан ня де таль ної апе -
ляційної скар ги) на вер дикт при сяж них і ре зо люцію су ду, яки -
ми він виз на ний вин ним, або на ви рок су ду на тій підставі, що
він не за кон ний або за над то су во рий, або на те й інше вод но час.
Він мо же скар жи ти ся та кож на те, що суд до пу с тив про це су -
альні по ру шен ня, які об ме жи ли йо го пра ва й при зве ли до не -
пра виль но го рішен ня.

Дум ка скарж ни ка має бу ти підтвер д же на по си лан ням на
відповідні до ку мен ти криміна ль ної спра ви. Це мо же бу ти
здійсне но в формі ви кла ден ня змісту до ку мен та або в формі
до да ної до скар ги копії та ко го до ку мен та. На підтрим ку своєї
дум ки скарж ник мо же по си ла ти ся на су до ву прак ти ку, тоб то
на пре це ден ти, які для ньо го спри ят ливі.
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За за ко но дав ст вом штатів строк по дачі апе ляційних скарг
ко ли вається в ши ро ких ме жах — від кількох днів в од них шта -
тах до кількох місяців в інших.

Пред став ник об ви ну ва чен ня згідно з фе де раль ни ми пра -
ви ла ми апе ляційної про це ду ри мо же по да ти апе ляцій ну скар -
гу про тя гом 30 днів з мо мен ту офіційної реєстра ції ос кар же но -
го ви ро ку або су до во го рішен ня. Апе ляція мо же бу ти по да ною
на ви рок су ду на тій підставі, що він не за кон ний, а та кож на
не пра вильні по ста но ви й вка зівки су ду з пи тань пра ва, які су -
пе ре чать інте ре сам об ви ну ва чен ня.

Після по дачі скар ги суд виз на чає сто ро нам строк для
підго тов ки до апе ляційно го роз гля ду. Як пра ви ло, він ста но -
вить кілька місяців унаслідок за ван та же ності апе ляційних
судів. За цей строк один із суддів, який роз г ля да ти ме апе -
ляційну скар гу (їх по вин но бу ти не мен ше трьох), вив чає ма -
теріали спра ви, а та кож ар гу мен ти сто рін і го тує ко рот ку
довідку, з якою мо жуть оз най о ми ти ся інші судді й сто ро ни.

Роз гляд апе ляційної скар ги по чи нається, як пра ви ло, з то -
го, що судді вис лу хо ву ють усні ар гу мен ти сторін: на сам пе ред
апе лян та, а потім іншу сто ро ну. Після з’ясу ван ня об ста вин, які
цікав лять суддів, відбу вається за кри та на ра да суддів, і за апе -
ляційною скар гою прий мається рішен ня. Прий няті суд дя ми
рішен ня та об грун ту ван ня цих рішень публіку ють ся в збірни -
ках рішень апе ляцій них судів і ста ють не ли ше обов’яз ко ви ми
що до кож ної з роз г ля ну тих справ, а й слу гу ють керівництвом
для судів пер шої інстанції та підста вою для май бутніх рішень
апе ляційних судів.

Як що ос кар же но вер дикт про за су д жен ня, апе ляційна
інстанція мо же ска су ва ти, зміни ти або за ли ши ти йо го в силі.
При йо го ска су ванні втра чає си лу й ви рок.

Вер дикт не підля гає ска су ван ню, як що апе ляційна ін -
станція, роз г ля нув ши по дані до ку мен ти, не прий де до вис нов -
ку, що бу ла до пу ще на та ка по мил ка, яка за вда ла шко ди
суттєвим пра вам апе лян та.
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Апе ляційна інстанція мо же ска су ва ти вер дикт і на пра ви ти
спра ву на но вий роз гляд. Пе ре гляд спра ви, як пра ви ло, відбу -
вається в то му ж суді, на рішен ня яко го по да на скар га, й так,
ніби то раніше не бу ло ніяко го роз гля ду спра ви. При цьо му
підсуд ний мо же бу ти виз на ний вин ним у будьBяко му зло чині,
інкриміно ва но му в об ви ну валь но му акті або за яві про об ви ну -
ва чен ня, не за леж но від вер дик ту або виз нан ня ви ни при по пе -
ред ньо му роз гляді спра ви.

Слід за ува жи ти, що на фе де раль но му рівні апе ляційні су -
ди об ме жені в роз гляді пи тан ня про об грун то ваність вер дик ту
при сяж них. По прав кою УП до Кон сти туції США, в якій, зо к -
ре ма, за зна че но, що “факт, роз г ля ну тий при сяж ни ми, не по ви -
нен пе ре гля да ти ся будьBяким су дом Спо лу че них Штатів, інак -
ше як на підставі по ло жень за галь но го пра ва”. То му мож на
вва жа ти, що та ке мож ли ве апе лю ван ня до фе де раль но го су ду,
як що в ході про це су ви ник ло в справі “фе де раль не пи тан ня”.

3. Про це ду ра “Ха бе ас кор пус” пе ред ба чає роз гляд скар -
ги і ви дан ня су до во го на ка зу про за хист не до тор кан ності осо -
би від не пра вомірно го аре ш ту. Осо ба, яка пе ре бу ває під вар -
тою, фак тич но ви яв ляється зму ше ною до во ди ти не пра -
вомірність сво го аре ш ту, хоч те о ре тич но пе ред ба чається, що
працівни ки поліції му сять до ве с ти пра вомірність аре ш ту. Але
во ни звільня ють ся від та ко го до ка зу ван ня, спи ра ю чись на до -
ку мент, який підтвер д жує пра вомірність аре ш ту, в да но му ви -
пад ку на ви рок су ду.

Суд, до яко го по да на скар га, має вив чи ти ма теріали
криміна ль ної спра ви й виріши ти, чи є пе ре бу ван ня під вар тою
за кон ним. Ніяких фор маль них об ме жень у стро ках по дан ня
скар ги за про це ду рою “Ха бе ас кор пус” не існує, кло по тан ня
про одер жан ня на ка зу на ле жить по да ва ти до фе де раль но го ок -
руж но го су ду.

Ус та нов лен ня су дом не за кон ності чи не обґрун то ва ності
пе ре бу ван ня за су д же но го під вар тою має своїм на слідком ви -
дан ня су до во го на ка зу про звільнен ня скарж ни ка як поз бав ле -
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но го волі з по ру шен ням за ко ну. На каз має ви ко ну ва ти ся не -
гай но.

Роз г ля нув ши пе тицію про ви дан ня су до во го на ка зу про
звільнен ня, фе де раль ний суд дя має пра во по вер ну ти спра ву
до су ду шта ту для но во го про це су або звільни ти за су д же но го
за леж но від то го, яку по мил ку бу ло зроб ле но в про цесі, за
яким був ви не се ний ви рок, і які до ка зи ще є в роз по ря д женні
об ви ну валь ної вла ди. Од нак будьBяке рішен ня судді мо же бу -
ти, в свою чер гу, апе ль о ва не до фе де раль но го су ду ви щої
інстанції.

4. Пе ре гляд ви років за но во ви яв ле ни ми об ста ви на ми
(writ of coram nobis). До цієї фор ми пе ре гля ду за су д же ний мо -
же вда ти ся з ме тою ска су ван ня ви ро ку або при пи нен ня йо го
ви ко нан ня вже після то го, як він ви ко ри с тав всі мож ли вості,
на дані йо му що до ре алізації пра ва на апе ляцію. Пе ре гля да ю чи
такі спра ви, фе де ральні су ди ма ють пра во пе ревіря ти за -
конність і об грун то ваність три ман ня під вар тою як тих, хто
був за су д же ний фе де раль ни ми су да ми, так і тих, ко го су ди ли
су ди штатів. 

По дан ня пе тиції про пе ре гляд ви ро ку за но во ви яв ле ни ми
об ста ви на ми не об ме же не стро ка ми. Зви чай но, ці об ста ви ни
ма ють бу ти настільки важ ли ви ми, що як би во ни бу ли відомі в
ході су до во го роз гля ду спра ви, об ви ну валь ний ви рок не був
би ви не се ний. Пе тиція по дається до су ду, ко т рий виніс ви рок.
Як що про хан ня за су д же но го про пе ре гляд спра ви за до воль -
няєть ся, по пе редній ви рок ска со вується й відбу вається но вий
су до вий роз гляд з ура ху ван ням но во ви яв ле них об ста вин.



ЗА ПИ ТАН НЯ ДЛЯ СА МО КОН Т РО ЛЮ

УК РАЇНА

1. На яких стадіях відбу вається пе ре гляд су до вих
рішень?

2. Що та ке апе ляційне про ва д жен ня?
3. Які ос новні ри си апе ляційно го про ва д жен ня та в чо му

їхня суть?
4. Хто є суб’єктом ос кар жен ня чи оп ро те с ту ван ня ви -

років в апе ляційно му про ва д женні?
5. Який по ря док ос кар жен ня й оп ро те с ту ван ня ви років?
6. Хто і в яко му по ряд ку вправі відкли ка ти апе ляційну

скар гу чи по дан ня?
7. Який по ря док роз гля ду спра ви в апе ляційній інстан -

ції?
8. Які рішен ня вправі прий ня ти апе ляційна інстанція?
9. Які підста ви до ска су ван ня або зміни ви ро ку?
10. Які по ру шен ня криміна ль ноBпро це су аль но го за ко ну

виз на ють ся істот ни ми?
11. Який зміст апе ляційної ух ва ли?
12. Який по ря док звер нен ня апе ляційної ух ва ли до ви ко -

нан ня?
13. В чо му по ля гає суть і які за вдан ня стадії апе ляції, ка -

саційно го пе ре гля ду рішень су ду, що на бра ли за кон ної си ли?
14. В чо му по ля гає відмінність між стадіями апе ляційно го

та ка саційно го про ва д жен ня?
15. Який по ря док роз гля ду спра ви в ка саційно му по ряд -

ку?
16. Які рішен ня вправі прий ня ти ка саційна інстанція?
17. В чо му про яв ляється дія за бо ро ни “по вер нен ня до

гіршо го” в ка саційно му про ва д женні?
18. Які межі прав су ду ка саційної інстанції?
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19. Що слід ро зуміти під но во ви яв ле ни ми об ста ви на ми?
20. Які при во ди й підста ви для віднов лен ня про ва д жен ня

за но во ви яв ле ни ми об ста ви на ми?
21. Хто має пра во при зна чи ти розсліду ван ня но во ви яв ле -

них об ста вин і хто про во дить це розсліду ван ня?
22. Які дії та рішен ня про ку ро ра після розсліду ван ня но -

во ви яв ле них об ста вин?
23. Які су ди і в яко му по ряд ку пе ре гля да ють спра ви у ви -

ключ но му по ряд ку?
24. Які рішен ня мо же прий ня ти суд, роз г ля нув ши спра ву

за про те с том про ку ро ра?
25. Які стро ки віднов лен ня криміна ль них справ за но во ви -

яв ле ни ми об ста ви на ми?

ФЕ ДЕ РА ТИВ НА РЕ С ПУБЛІКА НІМЕЧ ЧИ НА

26. Які є фор ми пе ре гля ду рішень су ду в німець ко му
криміна ль но му про цесі?

27. Хто і в який строк мо же ос кар жи ти рішен ня су ду?
28. Який по ря док по дачі та роз гля ду апе ляції в суді?
29. Який по ря док по дачі ревізійної скар ги та роз гля ду її в

суді?
30. Що та ке аб со лютні ревізійні підста ви?
31. Які підста ви для віднов лен ня про ва д жен ня в інте ре сах

і не в інте ре сах за су д же но го?
32. В яких ви пад ках мож ли ве ви прав дан ня за су д же но го

без но во го су до во го роз гля ду?
33. Які ух ва ли су ду не мо жуть бу ти ос кар жені про ку ра ту -

рою?

ФРАНЦІЯ

34. Які є фор ми ос кар жен ня ви років у фран цузсь ко му
криміна ль но му про цесі?

35. Ви ро ки яких судів мо жуть бу ти ос кар жені в апе -
ляційно му по ряд ку?
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36. Ко му на ле жить пра во на апе ляцію?
37. Який по ря док роз гля ду апе ляційних скарг?
38. Які пра ва має апе ляційний суд?
39. Ви ро ки яких судів мо жуть бу ти ос кар жені в ка саційно -

му по ряд ку?
40. Який по ря док по дачі ка саційної скар ги?
41. Хто звільняється від вне сен ня за ста ви за по дан ня ка -

саційної скар ги?
42. Який по ря док роз гля ду справ у ка саційно му суді?
43. Які пра ва має ка саційний суд?
44. Що та ке ка сація в інте ре сах за ко ну?
45. Що та ке кло по тан ня про ревізію?
46. Ко му на ле жить пра во кло по тан ня про ревізію?
47. Хто має пра во на відшко ду ван ня збитків, за подіяних

не об грун то ва ним за су д жен ням?
48. В яких ви пад ках відщко ду ван ня збитків здійснюється

за ра ху нок дер жа ви?

АНГЛІЯ

49. Які ви ди апе ляції відомі англійсько му криміна ль но му
про це су?

50. Які стро ки по дан ня апе ляції?
51. В яких ви пад ках до пу с ка ють ся нові до ка зи в Апе -

ляційний суд?
52. Які пра ва має Апе ляційний суд?
53. В яких ви пад ках об ви ну вач або об ви ну ва че ний мо жуть

звер ну ти ся до Па ла ти лордів?
54. Який по ря док по дан ня апе ляції до Су ду Ко ро ни?
55. Які пра ва має Суд Ко ро ни?
56. Як ос кар жується апе ляційне рішен ня Су ду Ко ро ни до

Відділен ня ко ролівської ла ви Ви со ко го су ду?
57. Який по ря док по дан ня апе ляції до Па ла ти лордів?
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СПО ЛУ ЧЕНІ ШТА ТИ АМЕ РИ КИ

58. Які є фор ми ос кар жен ня ви років у криміна ль но му про -
цесі США? 

59. Які є ви ди апе ляції?
60. Які су ди штатів мо жуть пе ре гля да ти апе ляції?
61. Яка си с те ма фе де раль них апе ляційних інстанцій у

криміна ль них спра вах?
62. В чо му по ля гає про це ду ра “у по ряд ку апе ляції”?
63. В чо му по ля гає про це ду ра “у по ряд ку ви тре бу ван ня”?
64. В чо му по ля гає про це ду ра “за посвідчен ням”?
65. Який по ря док роз гля ду апе ляційної скар ги?
66. Які пра ва має апе ляційна інстанція?
67. В чо му суть про це ду ри “Ха бе ас кор пус”?
68. Який по ря док пе ре гля ду ви ро ку за но во ви яв ле ни ми

обставинами?
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ПРЕД МЕТ НИЙ ПО КАЖ ЧИК

А
Агент роз шу ко во го бю ро 172
Агент су до вої поліції 156
Ад во кат 25B73, 86
Алібі 115, 312
Англія 64, 113, 164, 241, 310
B за гальні по ло жен ня криміна ль но го про це су А. 64
B су дові ор га ни А. 67
B про ку ра ту ра А. 71
B ор га ни по пе ред нь о го розсліду ван ня А. 71
B ад во ка ту ра А. 73
B до ка зи в криміна ль но му про цесі А. 113
B до ка зо ве пра во А. 113
B пред мет до ка зу ван ня 113, 114
B обов’язок до ка зу ван ня  114, 115
B по ка зан ня свідків  116
B по ка зан ня об ви ну ва че но го 119
B по ка зан ня ек с пер та 120
B до ку мен ти і ре чові до ка зи 120
B осо би і ор га ни, що ма ють пра во на по ру шен ня  
криміна ль но го пе ресліду ван ня 164
B поліцейсь ке розсліду ван ня 165
B інші ор га ни розсліду ван ня 167, 168
B за гальні по ло жен ня су до во го роз гля ду 241
B про ва д жен ня в спра вах, які роз гля да ють ся в Суді Ко ро ни 242
B віддан ня об ви ну ва че но го до су ду 246
B об ви ну валь ний акт 247
B пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня 247
B фор му ван ня ма ло го журі 248
B су мар не про ва д жен ня 252
B фор ма ос кар жен ня су до вих рішень 310
B апе ляція на рішен ня Су ду Ко ро ни  310
B апе ляція на рішен ня судів су мар ної юри с дик ції  313
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B апе ляція до Су ду Ко ро ни  313
B апе ляція до Па ла ти лордів  316
Апе лянт 312, 313
Апе ляційний комітет Па ла ти лордів 241
Апе ляція 265, 301, 305, 310, 316
Арешт 30, 55, 143
Арешт свідка 117
Арешт ний зло чин 243
Асе сор 229
Ат тор ней 169, 173, 174

Б
Ба ри с тер 242
Безвісно відсутній 309
Без пе рервність су до во го роз гля ду 20, 192
Бю ле тень232
Бю ро імміграції та на ту ралізації 173

В
Вар рант 243
Ве ли ка Хартія воль но с тей 64
Вер дикт 175
Виїмка 135
B В. по што воBте ле граф ної ко ре с пон денції 136
B ор га ни, що ма ють пра во доз во лу на В. ко ре с пон денції 136
B пред мет В. 136
Ви ко нан ня ви ро ку 287
Ви борність і при зна чу ваність суддів 17
Ви нят кові ви пад ки 193
Ви прав дан ня без но во го су до во го роз гля ду 304
Ви рок207, 227, 236, 252, 259
Відповідач  27
Віддан ня об ви ну ва че но го до су ду 241, 246
Віддан ня не по внолітньо го під на гляд батьків  28, 32
Відкла ден ня ви не сен ня об ви ну валь но го ви ро ку 251
Відкрит тя су до во го роз гля ду 225, 226
Віднов лен ня про ва д жен ня в інте ре сах за су д же но го 303
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Віднов лен ня справ за но во ви яв ле ни ми 
об ста ви на ми 282, 283, 316, 322
Відсто ро нен ня об ви ну ва че но го від по са ди 28, 33
Відтво рен ня об ста нов ки й об ста вин події 137, 138
Вільна оцінка до казів  97
Взят тя під вар ту  28, 30

Г
Ге не ралBат тор ней 173, 174
Ге не раль ний про ку рор 30, 33
Гібридні зло чи ни 241
Гласність су до во го про це су  11, 15
Го ло вний факт 236
Го ло ву ю чий су до во го засідан ня 193

Д
Де к рет 156
Дже ре ла криміна ль но го про це су  7, 10
Делікти 156
Де пар та мент 228
Дер жав на мо ва су до чин ст ва  17
Дер жав ний по жеж ний на гляд 22
Де тек тив 120
Ди рекція публічних пе ресліду вань 168
Дізнан ня 126, 130
До дат ко ве розсліду ван ня 130
До ка зи 90, 97, 113, 121
B зби ран ня Д. 91
B кла сифікація Д. 92
B на лежність і до пу с тимість Д. 91
B оцінка Д. 91
B пе ревірка Д. 91
B пись мові Д. 92
B ре чові Д. 96
До ку мен ти 96
До пит 134
B го ло вний Д. 118
B за бо ро нені ме то ди Д. 100
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B пе ре хрес ний Д. 118
B пер ший Д. 158
B по втор ний 119
B по пе редній Д. 244

Е
Ек с перт 23
B вис но вок Е. 92, 94
B по нят тя Е. 94
Ек с пер ти за 95, 96
B до дат ко ва Е. 95
B комісійна Е. 95
B ком плекс на Е. 95
B кон трек с пер ти за 120
B обов’яз ко ве при зна чен ня Е. 95
B пер вин на 95
B по втор на Е. 96
B про ве ден ня Е. 94

Ж 
Жан дар мерія 158
Же реб ку ван ня при сяж них 237
Журі 248
B ве ли ке Ж. 175
B ма ле Ж. 248
B при ся га Ж. 249

З
За без пе чен ня апе ляційно го і ка саційно го ос кар жен ня   
рішень су ду 11, 16
За без пе чен ня об ви ну ва че но му пра ва на за хист  14, 15
За без пе чен ня до ве де ності ви ни  13
Завдання кримінального процесу 8
Закінчен ня досудового слідства 143, 144
За ключні про мо ви 167, 168
За крит тя криміна ль ної спра ви 144, 145
За побіжні за хо ди 28
За ста ва  29



За три ман ня  32
За хис ник  25, 26
За хо ди за без пе чен ня криміна ль но го пе ресліду ван ня 28, 33
За хо ди про це су аль но го при му су  27
Здійснен ня пра во суд дя ви ключ но су да ми  11
Зізнан ня об ви ну ва че но го 119
Зло чи ни 156
Зма гальність  14
Зміша ний про цес  8
Зустрічне об ви ну ва чен ня 217

І
Імпічмент 255
Імунітет свідка 117
Індай тебл 241
Інквізиційний про цес  8
Іно земці 10
Інсти тут ви клю чен ня за хис ни ка з про це су 35
Інфор ма тор поліції 118
Істотні по ру шен ня за ко ну 269, 270
Істотні су пе реч ності 203

К
Капіта ни морсь ких су ден 23
Ка са тор 307
Ка саційне про ва д жен ня 277, 307
Кло по тан ня про ревізію 309
Ко ман ди ри військо вих ча с тин 23
Ко мен дант арешт но го бу дин ку 159
Комісійне пе ре освіду ван ня 224
Комісіонер 260
Комп’ютер 120
Кон сти туційні прин ци пи криміна ль но го про це су 11
Кон сти туція Спо лу че них Штатів Аме ри ки 74
Кон сти туція Ук раїни 10
Кон стебль 258
Ко ро нер 167, 168
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Криміна ль ний по зов238
Криміна ль ний про цес 7
B зміша ний КП  8
B на ука КП  9
B об ви ну валь ний (зма галь ний) КП 8
B по нят тя КП  7
B стадії КП 8
Криміна ль ноBпро це су альні функції  9
Криміна ль ноBпро це су аль ний ко декс (КПК) 10
КПК Франції  58
КПК ФРН 34
КПК Ук раїни 10

Л
Лжесвідок 309
Лжесвідчен ня (завідо мо не прав диві по ка зан ня) 133
ЛордBго ло вний суд дя242
ЛордBканц лер 242
ЛордBсуд дя 242
ЛордBхра ни тель свитків 242

М
Магістрат 165
Май но ва шко да 26
Ма ла ре фор ма криміна ль но го про це су ФРН 35
Ма ло значні діян ня 151
Ман дат 158
B М. на арешт 159
B М. на за три ман ня 159
B М. на привід 158
B М. про яв ку 159
Ма теріаль на шко да 26
Межі до ка зу ван ня 91
Митні ор га ни 23
Ми ро вий суд дя 256
Міліція 23
Міністер ст во 136, 155
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B М. за кор дон них справ 136
B М. праці 168
B М. торгівлі 168
B М. фінансів 173
B М. юс тиції 155, 173
Мо ва су до чин ст ва 17
Мов чан ня 248

Н
Навідні за пи тан ня 119
На гляд ко ман ду ван ня військо вої ча с ти ни  31
На каз 154
На путнє сло во 259
На ра да суддів 207
На рад ча кімна та207
На чаль ни ки ви прав ноBтру до вих ус та нов 22, 23
Невідкладні об ста ви ни 158
Не до тор каність осо би  11, 17
Не до пу с тимість по во ро ту до гіршо го 277
Не за лежність суддів і підко рен ня їх ли ше за ко ну  11, 12
Не о судні 220
Не по внолітні 213
Но во ви яв лені об ста ви ни 282

О
Об ви ну валь на ка ме ра 163
Об ви ну валь ний про цес  8
Об ви ну валь ний вис но вок, акт 147
Об ви ну ва че ний 163
B віддан ня О. до су ду 163
B до пит О. 163
B по ка зан ня О. 94
B по нят тя О.  25
Об ви ну ва чен ня  163
B при тяг нен ня як О. 140
Об мо ва 94
Од но осо бо вий та ко легіаль ний роз гляд спра ви  11, 12
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Об ста ви ни, що ви клю ча ють по ру шен ня криміна ль ної 
спра ви 127, 129
Об шук 135
B повідо млен ня про О. 135
B про ва д жен ня О. 135
B О. у нічний час 136
Ог ляд 136
Оз най ом лен ня з ма теріала ми спра ви 146
Ок ре ма ух ва ла 212
Ок руж ний суд 254
Опи ту валь ний лист  236
Ор га ни ат тор нейсь кої служ би 172
Ор га ни при кор дон ної охо ро ни 23
Ор га ни розсліду ван ня 22
Ор га ни служ би без пе ки 23
Освіду ван ня 137
Осо би без гро ма дян ст ва 10
Осо би с та по ру ка  27
Особ ливі по ряд ки про ва д жен ня 213
Ос таннє сло во підсуд но го 206
Оч на став ка 134

П
Па ла та лордів 241
Пе ре кла дач 23
Підго тов ка до слу хан ня спра ви 196
Підо зрю ва ний  24
B по ка зан ня П. 93
B по нят тя П. 24
Підо зра (про ста, до стат ня, серй оз на)   152
Підпи с ка про не виїзд  27
Підтри ман ня дер жав но го об ви ну ва чен ня в суді про ку ро ром  14
Підста ва і по ря док відво ду суддів, про ку рорів, слідчих 23
Підста ви до по ру шен ня криміна ль ної спра ви127
Підсудність (те ри торіаль на, пер со наль на, пред мет на, 
аль тер на тив на, за зв’яз ком справ) 181
Повістка133

338

Кримінальний процес: Україна, ФРН , Франція, Англія, США



По дат ко ва міліція 23
По зи вач  26
По зов на за ява 27
Поліція 151
По ми лу ван ня 212
По ня тий 136
По пе ре д жен ня про алібі 246
По пе реднє слідство 155
По ру ка 27
По ру шен ня криміна ль ної спра ви 126
По ру шен ня публічно го об ви ну ва чен ня 155
По терпілий  26
B до пит П. 134
B по ка зан ня П. 134
B по нят тя П.  26
Пра во на відмо ву від дачі по ка зань 92, 93
Пра во на мов чан ня 103
Пред став ни ки 214
B за конні П. 214
Пред’яв лен ня для впізнан ня 135
Пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня 140
Пре зумпція не вин ності  11, 16
Пре це дент  64
При ват не об ви ну ва чен ня 213
При ват ноBпублічне об ви ну ва чен ня 218
Привід 28
Прин ци пи пра во суд дя  11
Прин ци пи за кон ності  12
При пи нен ня спра ви 177
При ся га 102
B П. в релігійній формі 102
При сяжні 229
B відвід П. 230
B спи с ки П. 231
B фор му ван ня ла ви П. 232
При сяжні ек с пер ти 111
Про ку рор 22
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Про то коль на фор ма до су до вої підго тов ки ма теріалів 213, 219
Про ступ ки 156
Про то ко ли слідчих і су до вих дій 96
Про це ду ра “Ха бе ас кор пус”  321
Про це ду ра пе ред суд дя ми 165
Про це су альні відно си ни  9
Про це су альні га рантії  9
Публічний за хис ник 86
Публічність про це су  18

Р
Ре абілітація за су д же них 291
Ре зю ме судді 250
Ре зо люція судді 259
Ре ко мен до ва ний лист  163
Ре кор дер 242
Репліка 206
Ре пу тація підсуд но го 116
Ре соціалізація зло чинів 45
Ре чові до ка зи 96
Рівність прав учас ників про це су  11, 13
Рішен ня су ду 292

С
Са мо об мо ва 94
Свідки 92
B до пит С. 92
B по ка зан ня С. 93
Се к ре тар су до во го засідан ня 21
Слідчий  22
Слідчий суд дя 156
Слідчі дії 133
Солісітор 242
Спеціаліст 96
Спо лу чені Шта ти Аме ри ки (США) 74
B за гальні по ло жен ня 74
B ор га ни, які здійсню ють про ва д жен ня у криміна ль них 
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спра вах 76
B су дові ор га ни 76
B про ку ра ту ра 83
B ор га ни по пе ред нь о го розсліду ван ня 85
B ад во ка ту ра 86
B до ка зи в криміна ль но му про цесі 121
B дже ре ла до казів 122
B по ка зан ня свідків 122
B вис нов ки ек с пертів 122
B до су до ве про ва д жен ня 169
B по ча ток про ва д жен ня криміна ль ної спра ви  169
B привілей свідка 171
B осо би і ор га ни, що ма ють пра во на криміна ль не  

пе ресліду ван ня 172  
B ат тор ней  173
B ко ро нер  175
B по пе реднє слу хан ня спра ви у суді  176
B кримінальні су ди  254

B по ря док роз гля ду криміна ль них справ в суді при сяж них  256
B фор му ван ня ла ви при сяж них  257
B по ря док досліджен ня до казів і про мо ви сторін  258
B ре зо люція і ви рок судді  259
B су мар не про ва д жен ня  260
B фор ми ос кар жен ня су до вих рішень  316
B апе ляція  316
B про це ду ра “Ха бе ас кор пус”  321
B пе ре гляд ви ро ку за но во ви яв ле ни ми об ста ви на ми  322
Спро ще ний по ря док су до во го роз гля ду 240
Стадії криміна ль но го про це су  8
Строк відбут тя по ка ран ня 211
Стро ки ос кар жен ня ви років 266
Суб’єкти криміна ль но го про це су 23
Суд дя 21
B на путнє сло во С. 259
B ок ре ма дум ка С. 207
B ре зо люція С. 259
Су ди 46, 61, 67, 76
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Су до ва поліція 112
Су до ве слідство 200
Су до вий ви ко на вець 287
Су до вий пре це дент 64
Су дові ви т ра ти 211
Су дові де ба ти 205
Су до воBме дич ний роз тин 167
Су мар не про ва д жен ня 252
Су марні зло чи ни 253

Т
Таємни ця на ра ди суддів 207
Три бу нал 61
B ви прав ний Т. 62
B Т. ве ли кої інстанції 63
B Т. ма лої інстанції 64
B поліцейсь кий Т. 65
Терміно ва скар га 304
Три ман ня під вар тою 30

У
Уго да про виз нан ня ви ни 257
Ук раїна 7, 90, 126, 181, 265
B по нят тя і за вдан ня криміна ль но го про це су 7
B істо ричні фор ми криміна ль но го про це су  8
B стадії криміна ль но го про це су  8
B функції криміна ль но го про це су  9
B про це су аль на фор ма 9
B про це су альні відно си ни 9
B про це су альні га рантії 9
B на ука криміна ль ноBпро це су аль но го пра ва 9, 10
B дже ре ла криміна ль ноBпро це су аль но го пра ва 10
B дія криміна ль ноBпро це су аль но го пра ва в часі, у про сторі і 
що до осіб 10
B прин ци пи пра во суд дя 11
B по нят тя і зна чен ня прин ципів 11
B здійснен ня пра во суд дя ви ключ но су дом 11
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B не за лежність суддів і підко рен ня їх ли ше за ко ну 12
B од но осо бо вий і ко легіаль ний роз гляд спра ви 12
B прин цип за кон ності 12, 13
B рівність всіх учас ників пе ред за ко ном та су дом 13
B за без пе чен ня до ве де ності ви ни 13, 14
B прин цип зма галь ності 14
B підтри ман ня дер жав но го об ви ну ва чен ня в суді про ку ро ром 14
B за без пе чен ня об ви ну ва че но му пра ва на за хист 14, 15
B гласність су до во го про це су 15
B за без пе чен ня апе ляційно го і ка саційно го ос кар жен ня 16
B пре зумпція не ви ну ва тості 16, 17
B ви борність і при зна чу ваність суддів 17
B прин цип дер жав ної мо ви су до чин ст ва 17
B прин цип не до тор кан ності осо би 17, 18
B прин цип публічності 18
B прин цип вільної оцінки до казів 19
B прин цип ус та нов лен ня об’єктив ної істи ни 20
B пин цип без по се ред ності, ус ності, без пе рерв ності су до во го 
роз гля ду 20, 21
B учас ни ки криміна ль но го про це су 21
B кла сифікація учас ників про це су 21
B суд (суд дя) 21, 22
B про ку рор 22
B ор га ни розсліду ван ня 22, 23
B підста ви для відво ду і са мовідво ду судді, про ку ро ра, 
слідчо го 23 
B інші учас ни ки криміна ль но го про це су 24
B підо зрю ва ний 24
B об ви ну ва че ний 25
B за хис ник 25, 26
B по терпілий і йо го пред став ник 26
B по зи вач і йо го пред став ник 26, 27
B відповідач і йо го пред став ник  27
B за хо ди про це су аль но го при му су  27, 28
B по нят тя та ви ди за ходів про це су аль но го при му су 28
B підпи с ка про не виїзд 28, 29
B осо би с та по ру ка 29
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B по ру ка гро мадсь кої ор ганізації або тру до во го ко лек ти ву 29
B за ста ва 29, 30
B взят тя під вар ту 30, 31
B на гляд ко ман ду ван ня військо вої ча с ти ни 31
B віддан ня не по внолітньо го під на гляд батьків, опікунів, 
піклу валь ників або адміністрації ди тя чої ус та но ви 32
B за три ман ня підо зрю ва но го 32, 33
B відсто ро нен ня об ви ну ва че но го від по са ди  33
B до ка зи у криміна ль но му про цесі 90
B по нят тя та дже ре ла до казів, до ка зо ве пра во, те орія до казів 90
B по нят тя до ка зу ван ня, до пу с тимість до казів 91
B про цес до ка зу ван ня 91
B пред мет до ка зу ван ня 91, 92
B обов’язок до ка зу ван ня 92
B кла сифікація до казів  92
B дже ре ла до казів  92
B по ка зан ня свідків 92, 93
B по ка зан ня по терпіло го 93
B по ка зан ня підо зрю ва но го 93, 94
B по ка зан ня об ви ну ва че но го 94
B вис но вок ек с пер та 94, 95
B ре чові до ка зи 96
B про то ко ли слідчих і су до вих дій 96
B внші до ку мен ти  96
B по ру шен ня криміна ль ної спра ви  126
B суть і зна чен ня по ру шен ня криміна ль ної спра ви 126
B ор га ни та осо би, які ма ють пра во по ру ши ти криміна ль ну 
спра ву 126
B при во ди і підста ви до по ру шен ня криміна ль ної спра ви 127
B пе ревірка за яв і повідо млень про зло чин 127
B об ста ви ни, що ви клю ча ють про ва д жен ня в 
кримінальній справі 127, 128
B про це су аль ний по ря док по ру шен ня криміна ль ної спра ви 128
B ос новні по ло жен ня до су до во го розсліду ван ня 129
B по нят тя, за вдан ня і зна чен ня до су до во го розсліду ван ня129
B фор ми і стро ки розсліду ван ня 129
B підслідність 130
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B ок ре ме до ру чен ня 131
B про це су альні до ку мен ти до су до во го слідства 131
B не до пу с тимість роз го ло шен ня да них розсліду ван ня 132
B розсліду ван ня справ гру пою слідчих 132
B об’єднан ня і виділен ня справ 132
B слідчі дії 133
B до пит свідка 133
B до пит по терпіло го 134
B оч на став ка 134
B пред’яв лен ня для впізнан ня 135
B об шук і виїмка 135, 136
B виїмка по што вої ко ре с пон денції 136
B знят тя інфор мації з ка налів зв’яз ку 136
B ог ляд 136, 137
B освіду ван ня 137
B відтво рен ня об ста нов ки та об ста вин події 137, 138
B про ве ден ня ек с пер ти зи 138
B при тяг нен ня до відповідаль ності як об ви ну ва че но го 140
B ви не сен ня по ста но ви про при тяг нен ня як об ви ну ва че но го 140
B пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня 141
B до пит об ви ну ва че но го 141, 142
B пред’яв лен ня об ви ну ва чен ня не по внолітнім та осо бам з 
фізич ни ми ва да ми 142
B зміна об ви ну ва чен ня на до су до во му слідстві 142
B за сто су ван ня до об ви ну ва че но го за ходів про це су аль но го 
при му су  142, 143
B зу пи нен ня і закінчен ня до су до во го слідства  143
B зу пи нен ня до су до во го слідства 144
B закінчен ня до су до во го слідства 144
B закінчен ня слідства з на прав лен ням спра ви до су ду  146
B об ви ну валь ний вис но вок  147
B суть і зна чен ня об ви ну валь но го вис нов ку 147
B опи со ва ча с ти на об ви ну валь но го вис нов ку 148
B ре зо лю тив на ча с ти на об ви ну валь но го вис нов ку 148
B до дат ки до об ви ну валь но го вис нов ку 149
B за твер д жен ня об ви ну валь но го вис нов ку про ку ро ром 149
B підсудність 181
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B по нят тя і зна чен ня підсуд ності 181
B ви ди підсуд ності 182
B пе ре да ча спра ви за підсудністю  184
B по пе редній роз гляд спра ви суд дею  185
B по нят тя і зна чен ня стадії по пе ред нь о го роз гля ду спра ви 
суд дею 185
B пи тан ня, які з’ясо ву ють ся суд дею при по пе ред нь о му 
роз гляді спра ви 186
B по ря док до су до во го роз гля ду спра ви 186, 187
B по вер нен ня спра ви на досліду ван ня, за крит тя спра ви, 
зу пи нен ня спра ви і на прав лен ня її за підсудністю 187
B особ ли вості до су до во го роз гля ду в спра вах при ват но го 
об ви ну ва чен ня 189
B пи тан ня, які підля га ють вирішен ню суд дею в зв’яз ку з 
підго тов кою спра ви до су до во го роз гля ду 190
B за гальні по ло жен ня су до во го роз гля ду 192
B суть су до во го роз гля ду 192
B рівність прав учас ників су до во го роз гля ду 192, 193
B роз по ря док су до во го засідан ня 193
B межі су до во го роз гля ду 194
B по ря док су до во го роз гля ду 196
B ча с ти ни су до во го роз гля ду 196
B підго тов ча ча с ти на су до во го засідан ня 196, 199
B су до ве слідство 200
B су дові де ба ти 205
B ос таннє сло во підсуд но го 206
B по ста нов лен ня ви ро ку 207
B особ ливі по ряд ки про ва д жен ня 213 
B апе ляційне про ва д жен ня 265
B по нят тя та зна чен ня апе ляційно го про ва д жен ня 265
B суб’єкти, по ря док та стро ки по дачі 266
B підста ви для ска су ван ня або зміни су до во го рішен ня 269
B роз гляд справ за апе ляцією 271
B ре зуль та ти роз гля ду справ в апе ляційно му по ряд ку 275
B звер нен ня до ви ко нан ня су до во го рішен ня апе ляційно го 
су ду  276
B ка саційне про ва д жен ня  277
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B суть і зна чен ня ка саційно го про ва д жен ня 277
B суб’єкти і по ря док ка саційно го ос кар жен ня 278, 279
B ка саційні інстанції і стро ки ка саційно го ос кар жен ня 278, 279
B підста ви для ска су ван ня або зміни су до во го рішен ня  279
B роз гляд спра ви ка саційним су дом 280
B ре зуль та ти роз гля ду спра ви су дом ка саційної інстанції 281
B звер нен ня ух ва ли до ви ко нан ня 281
B ви ключ не про ва д жен ня  282
B при во ди і підста ви для пе ре гля ду спра ви в по ряд ку 
ви ключ но го про ва д жен ня 282
B стро ки пе ре гля ду справ у по ряд ку ви ключ но го 
про ва д жен ня 284
B осо би, які ма ють пра во по ста ви ти пи тан ня про пе ре гляд  
су до во го рішен ня в по ряд ку ви ключ но го про ва д жен ня 284,285
B по ря док роз гля ду спра ви в по ряд ку ви ключ но го 
про ва д жен ня 286
B про це су альні наслідки пе ре гля ду справ у по ряд ку 
ви ключ но го про ва д жен ня 286
B ви ко нан ня ви ро ку, ух ва ли і по ста но ви су ду 287
B по нят тя стадії ви ко нан ня ви ро ку 287
B звер нен ня ви ро ку до ви ко нан ня 289
B пи тан ня, що вирішу ють ся су дом при при ве денні ви ро ку до 
ви ко нан ня 292
B по ря док вирішен ня су дом пи тань, пов’яза них з ви ко нан ням 
ви ро ку 298
Уп равління пошт 168
Ус та нов лен ня об’єктив ної істи ни 11, 20
Ух ва ла су ду 280
Учас ни ки про це су  21

Ф
Фаль шивість до казів 283
Фаль шивість про то колів 284
Фе де раль на поліція 170
Фе де раль не бю ро розсліду ван ня (ФБР) 171
Функції  9
B Ф. вирішен ня спра ви  14
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B Ф. За хи с ту 14
B поєднан ня Ф. 14
B Ф. Об ви ну ва чен ня  14
Фе де ра тив на Ре с публіка Німеч чи на (ФРН) 34, 97, 150, 225, 300
B пред мет і ос новні по нят тя 34
B за гальні по ло жен ня 34
B за вдан ня криміна ль но го про це су  37
B прин ци пи криміна ль но го про це су 38
B си с те ма прин ципів 38
B прин цип офіційності 39
B прин цип об ви ну ва чен ня 39
B прин цип за кон ності 40
B прин цип обов’яз ку досліджен ня всіх об ста вин спра ви 41
B прин цип без по се ред ності 41
B прин цип при ско ре но го су до чин ст ва 42
B прин цип глас ності су до чин ст ва 42, 43
B пре зумпція неви ну ва тості 43
B прин цип до пу с ти мо го ос кар жен ня су до вих рішень 44
B при цип обов’яз ко вості су до вих рішень  45
B ор га ни, які здійсню ють про ва д жен ня з криміна ль них справ 46
B су дові ор га ни 46, 47
B про ку ра ту ра 54
B ор га ни по пе ред нь о го розсліду ван ня 54, 55
B ад во ка ту ра  57
B до ка зи в криміна ль но му про цесі 97
B чітке до ка зу ван ня 98
B вільне до ка зу ван ня 97, 98
B ме та до ка зу ван ня 98
B обов’язок до ка зу ван ня 99
B за бо ро на до ка зу ван ня  100
B дже ре ла до казів 101
B по ка зан ня свідків 101
B по ка зан ня об ви ну ва че но го 103
B вис нов ки ек с пертів 104
B ре чові до ка зи 104
B до ку мен ти 104
B по пе реднє розсліду ван ня 150
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B по ру шен ня публічно го об ви ну ва чен ня 150, 151
B дізнан ня 151
B про ста підо зра 152
B до стат ня підо зра 152, 153
B серй оз на підо зра 153
B відкрит тя су до во го роз гля ду 225
B підго тов ка до слу хан ня спра ви 226
B су до вий роз гляд 226
B про го ло шен ня ви ро ку  227
B фор ми пе ре гля ду рішень су ду 300
B апе ляція 301
B ревізія 301, 302
B су до вий роз гляд 303
Франція 58, 105, 155, 228, 305
B за гальні по ло жен ня 58
B ор га ни, які здійсню ють про ва д жен ня у криміна ль них 
спра вах  61
B су дові ор га ни 61
B про ку ра ту ра 62
B ор га ни по пе ред нь о го розсліду ван ня 63
B ад во ка ту ра 63, 64
B до ка зи у криміна ль но му про цесі 105
B про бле ми обов’яз ку до ка зу ван ня 105
B про бле ми за собів до ка зу ван ня 106
B про бле ми до ка зо вої си ли 106, 107
B дже ре ла до казів 107
B по ка зан ня свідків 107, 108
B по ка зан ня об ви ну ва че но го 110
B вис но вок ек с пер та 111
B “уліки та ма теріальні кон станції”  112
B по ру шен ня публічно го по зо ву 155
B по пе реднє слідство 156
B ман да ти про яв ку, привід, за три ман ня, арешт 158
B дізнан ня 160
B пе ревірка осо би 162
B віддан ня до су ду  163
B по ря док роз гля ду справ про зло чи ни в суді при сяж них 229
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B по ря док скла дан ня списків при сяж них 231
B по ря док досліджен ня до казів 235
B по ста нов лен ня і про го ло шен ня ви ро ку 236
B по ря док роз гля ду криміна ль них справ у ви прав них 
і поліцейсь ких три бу на лах  238
B фор ми ос кар жен ня ви років 305
B кло по тан ня про ревізію 308

Х
“Ха бе ас кор пус акт” 64

Ц
Цивільний відповідач 26
Цивільний по зи вач 27
Цивільний по зов 26

Ч
Ча с ти ни су до во го роз гля ду 196
Чинність криміна ль ноBпро це су аль но го за ко ну  10

Ш
Ше риф 196
Шеф фе ни 46

Ю
Юри с дикція 254
B су ди за галь ної Ю. 255
B су ди об ме же ної Ю. 256

Я
Яв ка 126
B звільнен ня від Я. 226
B Я. з по вин ною 127
Яв ний делікт 240
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