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1. Затримання за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення.

2. Повідомлення про підозру.

3. Обрання, зміна та скасування запобіжних 

заходів.

4. Оскарження повідомлення про підозру.





Ніхто не може бути заарештований або триматися під 
вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на 
підставах та в порядку, встановлених законом.

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його 
перепинити уповноважені на те законом органи можуть 
застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий 
запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом 
сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. 
Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 
сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено 
вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.



Кожному заарештованому чи затриманому має бути 
невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи 
затримання, роз'яснено його права та надано можливість 
з моменту затримання захищати себе особисто та 
користуватися правничою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право у будь-який час 
оскаржити в суді своє затримання.

Про арешт або затримання людини має бути негайно 
повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.



 При вчиненні або замаху на

вчинення правопорушення

 Безпосередньо після вчинення

правопорушення / під час

безпосереднього переслідування

особи, що підозрюється у вчиненні

кримінального правопорушення

 Не можна затримати суддю чи

народного депутата

За дозволом суду

Затримання без дозволу слідчого судді

будь-якою особою - ч. 2 ст. 
207 КПК

уповноваженою службовою 
особою - ст. 208 КПК

 Особу застали під час вчинення

правопорушення / замаху на його

вчинення

 Безпосередньо після вчинення

правопорушення очевидець

(потерпілий) або сукупність видимих

ознак на тілі, одязі чи місці події

вказують на те, що саме ця особа щойно

його вчинила

 якщо є обґрунтовані підстави

вважати, що можлива втеча з метою

ухилення від відповідальності, за

тяжкий або особливо тяжкий

корупційний злочин, віднесеного

законом до підслідності НАБУ.

Затримана особа повинна бути

негайно доставлена до ВП або

повідомити ВП про затримання



 народний депутат України

 суддя, суддя Конституційного Суду України, а 
також присяжний на час виконання ним обов’язків 
у суді, Голова, заступник Голови, член Вищої ради 
правосуддя, Голова, заступник Голови, член Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України

 кандидат у Президенти України

 уповноважений ВРУ з прав людини

 Голова, інший член Рахункової палати

 депутат місцевої ради

 адвокат

 генеральний прокурора, його заступник, прокурор 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

 директор та працівники НАБУ

 член НАЗК.



Якщо основне 
покарання -

штраф в 
розмірі понад 

три тисячі 
НМДГ

Затримання в порядку ст. 208 КПК можливе 
виключно у випадку, якщо підозрюваний не 
виконав обов’язки, покладені на нього при 
обранні запобіжного заходу, або не виконав 

у встановленому порядку вимог щодо 
внесення коштів як застави та надання 

документа, що це підтверджує



• Повідомлення про підстави затримання та у вчиненні 
якого злочину він підозрюється

• Роз’яснення права мати захисника, отримувати 
медичну допомогу, давати пояснення, показання або 
не говорити нічого з приводу підозри

• Негайно повідомити інших осіб про його затримання і 
місце, затриманий може вимагати перевірку 
обґрунтованості затримання

• Роз'яснення права надати згоду на видачу 
(екстрадицію) для застосування процедури видачі 
(екстрадиції) у спрощеному порядку



“Ранінен проти Італії”

 За словами омбудсмана, жодних причин 
побоюватися, що він спробує втекти не 
було; і ніхто його не запитував, перш ніж 
застосувати цей захід про те, чи він і далі 
наполягатиме на своїй відмові відбувати 
військову службу…

Наслідком цього є те, що арешт заявника 
та тримання під вартою під час 
конвоювання військовою поліцією в 
казарму суперечило нормам національного 
права



Місце, дата і точний час (година і хвилини)

Підстави затримання

Результати особистого обшуку

Клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили

Повний перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого 

Протокол про затримання підписується особою, яка його склала, 
і затриманим

Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а 
також надсилається прокурору



Ст. 209 КПК



Обов'язок доставити 
затриманого до ВП, в 

якому негайно
реєструються дата, точний 

час (година і хвилини) 
доставлення затриманого 

та інші відомості

При обґрунтованості, що 
доставлення тривало 

довше, ніж це необхідно, 
слідчий зобов’язаний

провести перевірку для 
вирішення питання про 

відповідальність



Цілодобове 
спостереження 

в ІТТ

Херсон, 
Дніпро, Сарни



Першочергові (невідкладні дії)

 прибуття на місце затримання або перебування затриманої особи

 реєстрація прибуття та повідомлення чергового

 з‘ясування обставин та причин затримання

 перевірка повноважень особи, яка затримала тощо

Побачення з клієнтом (затриманою особою)

Участь в слідчих діях (в тому числі невідкладних)

Дії адвоката, не пов'язані із проведенням слідчих дій

 оформлення скарг, заяв, клопотань, зауважень

 підготовка до розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу

 оформлення протоколу затримання (у медичному освідуванні)

 участь при повідомленні підозри

 допит підозрюваного, слідчий експеримент, тощо

 з‘ясування моменту та фактичних обставин затримання

 наявність тілесних ушкоджень та випадків неправомірних дій з боку 

працівників правоохоронних органів

 складення протоколу інтерв‘ю з клієнтом, опрацювання стратегії захисту 



Необмеженість

у часі

Конфіден-

ційність

Довіра

клієнта

До першого допиту затриманому надається беззаперечне

право на зустріч із захисником, яка не може бути обмежена

у часі

Є недопустимою присутність сторонніх осіб (в тому числі

конвою). Слідчий повинен забезпечити окремим

приміщенням, запобігти можливому підслуховуванню та

іншого зняття інформації під час побачення (окрім

візуального контролю для забезпечення безпеки)

Адвокат повинен встановити психологічний контакт з

клієнтом, роз‘яснити клієнтові порядок отримання від

нього інформації, можливості та наслідки відмови від

адвоката, та інші права

Повнота 

отриманої 

інформації

Адвокат повинен уважно вислухати клієнта, з усіма його

зауваженнями, проханнями, заявами та скаргами. Адвокат

самостійно визначає обсяг потрібної йому інформації про

клієнта та обставини справи.



З‘ясовує обставини затримання особи до його прибуття 

 проведення особистого обшуку, його приміщень та порядок іх
проведення

 наявність випадків грубого поводження та неправомірної
поведінки з боку осіб, які проводили затримання

 наявність скарг та зауважень у клієнта, їх фіксація
 інших порушення прав та свобод клієнта, забезпечує (за

можливості) їх негайного поновлення

Перевіряє правові підстави та законність затримання клієнта

Роз'яснює клієнтові його права

Отримує інформацію від клієнта

• з'ясовує у клієнта обставини правопорушення, причетність

останнього, позицію клієнта.

• складає протокол інтерв'ю з клієнтом, відбирає від останнього

необхідні заяви, розпочинає адвокатське досьє.

Визначає та погоджує з клієнтом стратегію його захисту

1

2

3

4

5



“Далан проти Туреччини”

 Заявниця мала тілесні ушкодження 

 Уряд пояснював їх опіром заявниці під час 
затримання

 П. 26 “…однак подібний аргумент  зовсім не має 
ваги, оскільки він не спирається на медичні 
свідчення, які органи влади повинні були взяти 
негайно після зазначеного арешту, якщо він 
відбувся справді так, як про це заявляє уряд…

 П. 27 “Суд не вбачає жодних елементів 
виправдання, які б могли увільнити державу від її 
відповідальності за ст. 3 на підставі тілесних 
ушкоджень, яких пані Далан зазнала від рук 
поліції, незалежно від того, в який момент часу їй 
могли їх завдати…”



Правила внутрішнього розпорядку в ІТТ органів внутрішніх справ України

9.3. Перед доставлянням в ІТТ проводиться первинний медичний огляд 
у закладах охорони здоров'я з метою виявлення осіб, яким заподіяно 

тілесні ушкодження та які становлять епідемічну загрозу для оточення 
або потребують невідкладної медичної допомоги. 

У разі виявлення тілесних ушкоджень необхідно негайно, але не пізніше доби, 
письмово повідомляти органи прокуратури. 

Особи, які поміщуються до ІТТ, обстежуються фельдшером ізолятора, 
у разі відсутності такої посади опитуються особою, відповідальною за 

перебування затриманих, черговим по установі про стан здоров'я, 
оглядаються на наявність педикульозу чи корости. 

Якщо така особа скаржиться на поганий стан здоров'я або в неї виявлені 
ознаки захворювання, черговий по ІТТ зобов'язаний негайно викликати 

бригаду швидкої медичної допомоги. 



 Журнал первинного обстеження осіб, які

поміщаються в ІТТ

 Журнал надання медичної допомоги особам, 

які тримаються в ІТТ

 Відомості про відсутність або наявність скарг

на стан затриманий власноруч записує у 

відповідному журналі.

 Лише при наявності згоди клієнта

9.5 Не дозволяється тримати в ІТТ хворих на 

психічні та інфекційні захворювання, а також

осіб з ознаками гострих захворювань, за 

наявності відповідних медичних документів. 



 1) негайно зареєструвати затриманого

 2) роз’яснити підстави його затримання, права і обов’язки

 3) звільнити затриманого негайно після зникнення підстави 
для затримання або спливу строку для затримання

 4) забезпечити належне поводження із затриманим та 
дотримання його прав

 5) забезпечити запис усіх дій, що проводяться із залученням 
затриманого, у тому числі час їх початку та закінчення, а 
також осіб, які проводили такі дії або були присутні при 
проведенні таких дій;

 6) забезпечити невідкладне надання належної медичної 
допомоги та фіксацію медичним працівником будь-яких 
тілесних ушкоджень або погіршення стану здоров’я 
затриманого.

 ВАЖЛИВО!!! До складу осіб, що надають затриманому 
медичну допомогу, за його бажанням може бути допущена 
конкретна особа, що має право на зайняття медичною 
діяльністю.



 Інструкцію про заходи щодо дотримання 

вимог законодавства при затриманні без 

ухвали слідчого судді, суду осіб, 

підозрюваних у вчиненні злочину, та 

обранні стосовно підозрюваних 

запобіжного заходу - тримання під вартою 

під час досудового розслідування, 

затверджену наказом Мінюсту та МВС 

України від 01.10.2018 № 806/3105/5

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18


Забезпечення поновлення порушених прав людини і 
громадянина

Моніторинг дотримання прав на належне утримання, стану 
дотримання прав людини і громадянина в місцях, в яких 
утримуються чи можуть утримуватися особи, позбавлені.

Захист від катувань та іншого жорстокого, нелюдського або 
таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 
відповідно до вимог Факультативного протоколу до Конвенції 

проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження і покарання.





Інструкція про порядок превентивного 
затримання у районі проведення 
антитерористичної операції осіб, 

причетних до терористичної 
діяльності, та особливого режиму 

досудового розслідування в умовах 
воєнного, надзвичайного стану або у 

районі проведення антитерористичної 
операції



Строк превентивного затримання 72 години – 30 діб

За згодою прокурора обласного рівня або його заступником

Розгляд питання про превентивне затримання – 72 години з моменту 
фактичного затримання

2.12. Копія рішення про превентивне затримання невідкладно 
надається затриманій особі та направляється до слідчого судді, суду 
відповідної юрисдикції разом з клопотанням про обрання стосовно 
цієї особи належного запобіжного заходу. 



Роз‘яснення прав клієнтові та можливих варіантів кваліфікації його дій

З‘ясування у клієнта чи наявні докази алібі

З‘ясування позиції клієнта та роз‘яснення можливих наслідків

Освітлення адвокатом бачення стратегії захисту, обрання спільної позиції

Адвокат не може займати позицію всупереч позиції клієнта

• Адвокат повинен застерегти клієнта, та запобігти його самообмові

• У разі, коли згода за обранням спільної стратегії захисту між клієнтом та 

адвокатом не досягнута, ставиться питання про можливість (необхідність) 

заміни адвоката 

Остаточне рішення щодо позиції у справі 

приймає сам підзахисний

При неможливості  одразу визначити позицію захисту адвокат повинен 

роз‘яснити клієнтові положення ст. 63 КУ та обговорити можливість 

обрання позиції “мовчання”



24 години – вручення повідомлення 
про підозру

60 годин –доставлення до суду для 
розгляду клопотання про обрання 
запобіжного заходу

72 години - затримання особи без 
ухвали слідчого судді, суду про 
обрання запобіжного заходу





 1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який 
здійснює повідомлення;

 2) анкетні відомості особи (прізвище, ім’я, по батькові, 
дату та місце народження, місце проживання, 
громадянство), яка повідомляється про підозру;

 3) найменування (номер) кримінального провадження;

 4) зміст підозри;

 5) правова кваліфікація кримінального правопорушення;

 6) стислий виклад фактичних обставин кримінального 
правопорушення, у тому числі зазначення часу, місця 
його вчинення, а також інших суттєвих обставин, 
відомих на момент повідомлення про підозру;

 7) права підозрюваного;

 8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив 
повідомлення.



Письмове повідомлення про підозру вручається в день його 
складення слідчим або прокурором, а у випадку 
неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим 
Кодексом для вручення повідомлень.

Шляхом вручення, надіслання поштою, електронною поштою 
чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону 
або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання 
повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому 
члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, 
житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання 
особи або адміністрації за місцем її роботи.



адвокату, депутату місцевої ради, сільському, селищному, міському 
голові - Генеральним прокурором, його заступником, керівником 
регіональної прокуратури в межах його повноважень

нардепу, кандидату у Президенти України, Омбудсмену, Голові або 
іншому члену Рахункової палати, прокурору Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури, Директору або іншому працівнику НАБУ, 
заступникам Генерального прокурора, члену НАЗК - Генеральним 
прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора)

судді, судді КСУ, присяжному на час виконання ним обов’язків у суді, 
Голові, заступнику Голови, члену ВРП, Голові, заступнику Голови, члену 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, працівникам НАБУ -
Генеральним прокурором або його заступником

Генеральному прокурору - заступником Генерального прокурора



Таким чином, Велика Палата Верховного 

Суду вважає необґрунтованими посилання 

скаржника як на підставу для скасування 

спірного рішення на неврахування ВРП його 

доводів про неповноважність суб'єкта, який 

вручив судді письмове повідомлення про 

підозру.

 Є Окрема думка



 а) підозру як припущення про вчинення особою 
кримінально караного діяння; 

 б) письмове повідомлення про підозру як процесуальне 
рішення; 

 в) повідомлення про підозру як комплекс процесуальних 
дій, який включає в себе складання та вручення 
повідомлення про підозру, роз'яснення процесуальних 
прав підозрюваного, суті підозри, внесення відповідних 
відомостей до ЄРДР.

 Ураховуючи важливість акту повідомлення особі про 
підозру, а також беручи до уваги правило вирішення 
конкуренції загальної (п. 4 ч. 2 ст. 36) та спеціальної 
норм (п. 3 ч. 1 ст. 481), Генеральний прокурор або його 
заступник не вправі давати доручення про здійснення 
письмового повідомлення про підозру судді іншим 
службовим особам. Це виняткове повноваження 
Генерального прокурора або його заступника.



 За змістом ст. 276 КПК процедура здійснення 
повідомлення про підозру включає в себе 
складання письмового повідомлення про 
підозру та відповідно його вручення 
підозрюваному уповноваженою особою.

 Таким чином, у випадку коли у вчиненні 
злочину підозрюється особа, щодо якої згідно 
з приписами ст. 480 КПК передбачено 
здійснення особливого порядку кримінального 
провадження, письмове повідомлення про 
підозру такій особі повинно бути вручене 
безпосередньо посадовими особами органів 
прокуратури, визначеними у пунктах 1 - 4 ч. 
1 ст. 481 КПК, і здійснення такої дії не може 
бути передоручене.



У випадку виникнення підстав 
для повідомлення про нову 
підозру або зміну раніше 

повідомленої підозри слідчий, 
прокурор зобов’язаний 

виконати дії щодо вручення 
нової підозри. 

Якщо повідомлення про 
підозру здійснив прокурор, 
повідомити про нову підозру 

або змінити раніше 
повідомлену підозру має 

право виключно прокурор.





ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА (СТ. 132 КПК)

Не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального 
правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для 
застосування;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь 
втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні 
слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор 
звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні 
подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.



 Зібрати відомості щодо затриманої особи під час 
конфіденційного побачення

 Роз'яснити права затриманому

 З'ясувати місце та час фактичного затримання

 Встановити чи повідомленого про затримання близьким

 Встановити: чи не перевищує строк фактичного 
затримання 72 годин; 60 годин - до доставлення особи 
до суду для розгляду клопотання про обрання 
запобіжного заходу; 24 годин - до повідомлення особі 
про підозру

 З'ясувати чи зрозуміла особі суть підозри

 Зібрати всі можливі дані для можливості обрання більш 
м'якого запобіжного заходу

 Ретельно підготуватися до судового засідання

 Надати письмові заперечення на заявлене клопотання та 
клопотання про фіксування судового процесу



Наявність 
обґрунтованої 

підозри 
(захисник 
критично 

висловлюється
, посилаючись 

на наявні 
докази та 
фактичні 
обставини 

справи)

Переховування

Знищення речей чи доказів

Незаконний вплив на інших 
учасників цього кримінального 
провадження

Перешкоди іншим чином

Вчинення нового чи продовження 
цього правопорушення

Захисник має намагатися довести відсутність 

таких ризиків або доказів, які б їх достовірно 

обґрунтовували, а також спростувати 

неможливість обрання більш м'якого з/з



“Фераррі-Браво проти Італії”

П. 3. Питання про те, що арешт або 

тримання під вартою до суду є 

виправданим тільки тоді, коли доведено 

факт вчинення та характер інкримінованих 

правопорушень, не можна ставити, 

оскільки це є завданням попереднього 

розслідування, сприяти якому має й 

тримання під вартою

Нема вимоги щодо чітких доказів



“Фокс, Кембел та Гартлі проти Сполученого 
Королівства”

 П. 32 … наявність “обгрунтованої підозри”
передбачає наявність фактів або інформації, 
які б могли переконати об'єктивного 
спостерігача в тому, що відповідна особа 
могла таки вчинити злочин …

 вимога розумної підозри передбачає наявність 
доказів, які об'єктивно зв'язують 
підозрюваного з певним злочином і вони не 
повинні бути достатніми, щоб забезпечити 
засудження, але мають бути достатніми, щоб 
виправдати подальше розслідування або 
висунення обвинувачення.



«Мюррей проти Сполученого 

Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 

факти, які є причиною виникнення підозри 

не повинні бути такими ж переконливими, 

як і ті, що є необхідними для 

обґрунтування вироку чи й просто 

висунення обвинувачення, черга якого 

надходить на наступній стадії процесу 

кримінального розслідування



 Визнання доказів недопустимими належить виключно до 
компетенції суду під час судового розгляду (ст.89 КПК 
України).

 Але надання слідчим суддею оцінки доказам, на яких 
ґрунтується підозра, можливе лише в межах перевірки 
їх достатності для повідомлення особі про підозру та не 
може завчасно вирішувати питання про їх допустимість 
та достовірність, обґрунтованість чи безпідставність в 
контексті вирішення питання про доведеність 
винуватості певної особи у вчиненні злочину та 
наявності в її діях ознак інкримінованого їй 
кримінального правопорушення.

"Нечипорук і Йонкало проти України"

 П. 175 …суд може….оцінити лише достатність зібраних 
доказів для підозри певної особи у вчиненні 
кримінального правопорушення, не вдаючись до їх 
оцінки як допустимих.



Ст. 179 КПК: Особисте зобов'язання – покладення на підозрюваного, 
обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього обов'язків, 

передбачених ст. 194 КПК

Ст. 180 КПК: Особиста порука - надання особами, що заслуговують довіри, 
письмового зобов’язання про те, що вони поручаються за виконання 

підозрюваним покладених на нього обов’язків і зобов’язуються при необхідності 
доставити його до органу досудового слідства або в суд на першу вимогу

ст. 182 КПК: застава - внесення коштів на спеціальний рахунок з метою 
забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків, під 
умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих 

обов’язків.

Ст.181 КПК: Домашній арешт - заборона підозрюваному залишати своє житло 
цілодобово або в певний період доби.

Ст.183 КПК: Тримання під вартою є винятковим запобіжним. Суд повинен 
з’ясувати чи є тримання особи під вартою тим єдиним запобіжним заходом, 

який забезпечив би належну процесуальну поведінку особи та виконання ним 
процесуальних обов’язків (п. 3 ст. 5 Конвенції)



Строк тримання 
під вартою 
встановлюється 
до двох місяців

Сукупний строк під час 
досудового 
розслідування не 
більше шести місяців
– щодо злочинів 
невеликої або 
середньої тяжкості

Сукупний строк 
під час досудового 
розслідування не 
більше 
дванадцяти 
місяців – щодо 
тяжких або 
особливо тяжких 
злочинів

Клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати 

прокурор, слідчий за погодженням із прокурором не пізніше ніж за п’ять 

днів до закінчення дії попередньої ухвали. Якщо ж таке клопотання подане 

пізніше, воно вважається поданим із порушенням процесуальних строків. 

Продовження запобіжного заходу без встановлення наявності підстав та 

обґрунтованості до конкретної особи є порушенням вимог п. 4 ст. 5 Конвенції 

(«Белевитський проти Росії» від 01 березня 2007 року; «Харченко проти 

України» від 10 лютого 2011 року)



«Харченко проти України» від 10.02.2011 п. 79

 «Розумність строку тримання під вартою не може 

оцінюватися абстрактно. 

 Оцінка залежить від особливостей конкретної справи, 

причин, переконливості аргументів заявника, 

викладених у його клопотанні про звільнення. 

 Продовження строку можливо тільки за наявності 

конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на 

презумпцію невинуватості, превалює над принципом 

поваги до свободи особистості»



Ст. 492 КПК: при обранні запобіжного заходу неповнолітньому слід врахувати 
його вік, психологічні особливості та рід занять.

• Ст.37 Конвенції про права дитини: арешт, затримання чи тюремне 
ув’язнення здійснюються згідно із законом та використовуються лише як 
крайній захід і протягом якомога короткого відповідного періоду часу; 
вимагається  гуманне ставлення до кожної позбавленої волі дитини і 
повага до гідності та її особи з урахуванням потреб осіб її віку

Затримання та тримання під вартою можливі лише у разі, якщо він 
підозрюється або обвинувачується у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого 
злочину, за умови, що застосування іншого запобіжного заходу не 
забезпечить запобігання ризикам, зазначеним ст.177 КПК

• Тримання під вартою може застосовуватись лише з визначенням якомога 
коротших термінів такого тримання та із забезпеченням періодичного 
перегляду через короткі проміжки часу підстав для його застосування чи 
продовження («Ассенов та інші проти Болгарії» від 28.10.1998.)



- «Клішин проти України» від 23.02.2012 року: 

«Підстави для тримання під вартою мають бути підтверджені фактами. 

Небажання особи зізнатися чи дати «потрібні показання» не можуть 

бути підставами для взяття під варту»

- «Єлоєв проти України» від 06.11.2008 року:

«Після спливу певного проміжку часу (досудового розслідування, 

судового розгляду) навіть обґрунтована підозра у вчиненні злочину не 

може бути єдиним виправданням тримання під вартою. Відмова у 

розгляді клопотання про зміну/скасування з/з у вигляді тримання під 

вартою  з підстав неодноразового звернення не допускається»



«Алєксандер Макаров проти Росії» від 12.03.2009 

 «Національні органи влади обов’язані
проаналізувати особисті обставини заявника
докладніше та навести на користь тримання його
під вартою конкретні підстави, підкріплені
доказами»

«Бойченко проти Молдови» від 11.07.2006 року
«Одне тільки посилання судів на відповідну норму
закону без вказання підстав, з яких вони вважають
обґрунтованими твердження про те, що ніби
заявник може перешкоджати провадженню в
справі, переховуватися від правосуддя або
скоювати нові злочини, не є достатнім для
ухвалення рішення про тримання заявника під
вартою»



Визнати таким, що не 
відповідає КУ (є 

неконституційним), положення 3 
речення ч. 3 ст. 315 КПК, яким 
передбачалось застосування 

заходів забезпечення 
кримінального провадження, 
обраних на стадії досудового 
розслідування, за відсутності 
відповідних клопотань сторін 
кримінального провадження 
автоматичне продовження



Визнати таким, що не 
відповідає КУ (є 

неконституційним), 
положення ч. 2 ст. 392 КПК 

щодо унеможливлення 
окремого апеляційного 

оскарження ухвали суду про 
продовження строку 
тримання під вартою, 
постановленої під час 

судового провадження в 
суді першої інстанції до 

ухвалення судового рішення 
по суті.



Про визнання 
неконституційним 

положення ч. 5 ст. 176 
щодо безальтернативної 
міри запобіжного заходу 

щодо осіб, які 
підозрюються або 
обвинувачуються у 

вчинення терористичних 
злочинів або злочинів 

проти держави





П. 10 ч. 1 ст. 303 КПК – право на оскарження 
під час досудового розслідування

повідомлення слідчого, прокурора про 
підозру після спливу одного місяця з дня 
повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку або двох місяців з 
дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні злочину, але не пізніше закриття 
прокурором кримінального провадження або 
звернення до суду із обвинувальним актом



1. Кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і 
злочини.

2. Кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи 
бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

3. Злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.

4. Нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи 
бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п’яти років.

5. Тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи 
бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше 
десяти років.

6. Особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи 
бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або 
довічного позбавлення волі.

7. Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно 
основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі, визначається 
виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за 
відповідний злочин"



Втрата статусу підозрюваного 
відкриває можливість 

скасувати запобіжний захід 
(тримання під вартою, 

домашній арешт) і заходи 
забезпечення кримінального 
провадження (арешт майна, 
відсторонення від посади).

Посилення позиції захисту на 
майбутнє.



Передчасне 
розкриття 
позиції захисту

Можливість 
вручення нової 
підозри



Справа №263/11808/18

Повідомлення про підозру вручене до 

внесення даних про злочин ЄРДР. Крім 

того, в описовій частині ППП зазначений 

один слідчий, а після опису фактичних 

обставин міститься підпис іншого слідчого, 

який не складав ППП.

 Спосіб вручення ППП шляхом надіслання 

поштою без повідомлення про вручення є 

незаконним. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80554339


 ППП не містить часу та місця вчинення 
кримінального правопорушення. Також у змісті 
ППП відсутні чітко зафіксовані фактичні обставини 
події, підтверджені доказами, які вказують на 
наявність складу злочину в діянні підозрюваної 
особи.

Аргументи:

 слідчий навіть не допитав підозрюваного у справі;

 не розглянув клопотання захисту про допит осіб;

 не виконав ухвали слідчих суддів про зобов’язання 
слідчого розглянути клопотання захисту;

 не ознайомив захист із матеріалами кримінального 
провадження.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80450230


 Захист довів алібі підозрюваного та надав інші докази, 
які спростовують його вину.

 Слідчий суддя дійшов висновку, що поштове ППП 
здійснено в порядку, передбаченому в КПК, однак зміст 
такого повідомлення не відповідає вимогам КПК.

 Суд дійшов висновку, що слідство не спростувало 
аргументів сторони захисту щодо підроблення підпису 
підозрюваного на фінансових документах. Однак 
жодних судово-почеркознавчих експертиз, які б 
достовірно встановили, чи належить підпис 
підозрюваному, сторона обвинувачення не призначила.

 Слідчий суддя зробив висновок, що зміст таких 
матеріалів не може свідчити про існування фактів та 
інформації, які можуть переконати об’єктивного 
спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла скоїти 
правопорушення, а отже, про існування обґрунтованої 
підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80326036


Недоведеність скарги доказами;

Наявність ухвал про обрання ЗЗ, якою 

встановлена обґрунтованість підозри;

Несуттєві недоліки підозри (неправильна 

адреса підозрюваного);

 Відсутності в слідчого судді повноважень 

перевіряти обґрунтованість ППП;

 відсутності в слідчого судді повноважень 

перевіряти фактичні обставини справи та 

давати оцінку доказам;

Направлення обвинувального акту до суду.




