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У формі доступної та зрозумілої для широкого загалу читачів вільної розповіді, 
автори характеризують права громадян, затриманих працівниками міліції як за вчинення 
адміністративних правопорушень, так і за підозрою у скоєнні злочину. У книзі містяться 
рекомендації про те, як себе поводити під час зустрічі з міліціонерами у різних ситуаціях та 
за різних обставин, а також практичні поради щодо захисту прав, свобод та законних 
інтересів осіб, у тому числі у судовому порядку. Аналізують нормативні акти, якими 
передбачені загальні та спеціальні повноваження працівників міліції, а також правові акти з 
питань реалізації громадянами наданих їм прав, свобод та законних інтересів у 
правовідносинах з органами міліції та їх працівниками. 

Видання розраховане на широке коло читачів, яких цікавлять проблеми 
правоохоронної та правозахисної діяльності. Книга представляє інтерес також для студентів, 
слухачів та курсантів юридичних навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, 
адвокатів та правозахисників. 
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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Мабуть ніхто не буде заперечувати проти того, що рівень законності в 

діяльності міліції залишається досить низьким. Особливу стурбованість 

викликають факти корупції, зловживання службовим становищем, 

непрофесіоналізму працівників органів внутрішніх справ (далі - ОВС)1, які 

призводить до неправомірних дій. Мають місце непоодинокі випадки скоєння 

працівниками міліції резонансних надзвичайних подій, злочинів та інших 

службових правопорушень. Надзвичайно гостро в органах міліції стоїть 

питання щодо дотримання її працівниками прав і свобод громадян під час 

службової діяльності. Як зазначала у щорічній доповіді омбудсмен Н. 

Карпачова „тенденції щодо зменшення тортур в ОВС немає. Катування 

громадян у міліції продовжують мати масовий і системний характер”2. На її 

думку, тортури є методом, за допомогою якого „розкриваються” злочини. 

Проти цього не заперечують і самі працівники міліції. Так, у вказаній доповіді 

наводяться дані опитування 84 посадових осіб (керівних працівників карного 

розшуку та слідства), які навчалися на курсах підвищення кваліфікації у 

Національній академії внутрішніх справ України. 30% респондентів 

підтвердили, що тортури застосовують досить часто, 36% - застосовують іноді, 

33% - дуже рідко і лише 3,3% заперечили їх наявність. 50% опитаних 

вважають, що керівники міністерства, обласних управлінь та райвідділів 

знають про застосування катувань, але не вживають проти цього ніяких 

заходів. Ніна Карпачова зазначила, що зафіксовано факти, коли правоохоронці 

примушували жертв катувань писати розписки про відсутність претензій до 

них3. Найпоширенішими місцями катувань є службові кабінети 

міськрайвідділів міліції, де їх скоюється 70%. Понад 50% тортур вчиняються 

працівниками кримінальної міліції”, - підкреслила Ніна Карпачова. За 
                                                 
1 Беручи до уваги те, що міліція є найбільшим за кількістю та обсягом виконуваних правоохоронних завдань та 
функцій структурним підрозділом органів внутрішніх справ, у подальшому, терміни „органи внутрішніх справ” 
(ОВС) та „міліція” будуть використовуватись як рівнозначні.  
2 Карпачова Н. Проблема порушення прав людини працівниками ОВС має комплексний характер // Міліція 
України. – 2005. - № 4. – С.5. 
3 Там само. – С.5 
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висновком омбудсмена, в системі МВС України все ще не створено 

незалежного органу, який би розглядав усі скарги у випадках тортур1.  

Вказані та інші обставини (факти) у комплексі сприяють зростанню 

недовіри населення до органів внутрішніх справ, до їх здатності забезпечити 

належний правопорядок в країні. Громадяни стали боятися державної машини 

більше, ніж злочинців, і це цілком закономірно, враховуючи наше радянське 

минуле, де панували репресії та правовий нігілізм. 

І в той же час не хотілося б стверджувати, що в міліції немає чесних, 

порядних та сумлінних працівників. Вони, безумовно, є, хоча незрозуміло, на 

чому саме тримається їх ентузіазм.  

З іншої сторони, фінансування міліції у межах 30-45 % від потреби, 

низька заробітна плата навіть офіцерського складу із вислугою п’ять років та 

більше, яка станом на червень місць 2008 р. складає 1500 грн., призупинення 

низки соціальних прав та пільг є однією із підстав руйнування професійного 

ядра міліції, умовою покращити матеріальне становище своєї сім’ї, будь-яким, 

навіть і незаконним шляхом. Важко сьогодні пояснити молодому офіцеру, який 

закінчив вищий навчальний заклад системи МВС, і який здобув вищу 

юридичну освіту, отримав диплом бакалавра права чи спеціаліста, те, що його 

професія оцінюється так само, або навіть гірше за професію двірника, охоронця 

чи прибиральниці у приватній структурі, оскільки навіть житлово-комунальні 

підприємства, незважаючи на їх загальновизнаний занепад, розміщують об’яви 

в яких йдеться про запрошення на роботу двірників із зарплатою від 1500 грн. 

та вище. Як було зазначено вище, сьогодні зарплату такого розміру, а то і 

нижче отримують слідчі, дізнавачі, працівники карного розшуку, дільничні 

інспектори від професійної майстерності яких залежить наш з вами спокій, а у 

деякій мірі і доля. 

За даними численних соціологічна опитувань, довіра населення до 

правоохоронних органів продовжує залишатись низькою. Чому ж ми так не 

любимо і не поважаємо свою міліцію? Однозначно відповісти на це питання 

                                                 
1 Там само 
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неможливо. На наш погляд, одна з головних причин такого стану полягає у 

тому, що основною функцією міліції, нажаль, і сьогодні залишається не 

правоохоронна (охорона та захист прав, свобод та законних інтересів фізичних 

осіб та прав і законних інтересів юридичних осіб), а – каральна, сутність якої 

здебільшого зводиться до застосування примусових заходів. Як наслідок, 

пересічний громадянин розглядає працівника міліції не як охоронця та 

захисника, а як карально-примусовий орган.  

Автори цієї книги, ні  якій мірі не виправдують тих працівників міліції, 

які переступають через „закон” та моральні норми суспільства, а лише 

обґрунтовують, що ця проблема є комплексною, тобто не лише суб’єктивною, 

сутність якої зводиться до звинувачення працівників міліції у 

непрофесіоналізмі чи у хабарництві, а її вирішення, в першу чергу, залежить 

від розумної волі держави однією із функцій якої є правоохоронна (охорона та 

захист прав, свобод та законних інтересів громадян).  

Чинне законодавство України, систему якого складають законодавчі 

(закони, кодекси, основи законодавства) та підзаконні (нормативні акти 

Президента, Кабінету Міністрів, міністерств і відомств, органів місцевої 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) акти цілком достатнє, 

щоб громадянин міг адекватно відреагувати на неправомірні дії та вимоги 

працівника міліції, захистити себе та інших, сприяти притягненню винних 

міліціонерів до відповідальності. Однак найстрашніше те, що більшість 

громадян просто не знають своїх прав і обов’язків, а також прав і обов’язків 

працівників міліції. А ті деякі, хто має ці знання, як правило, не вірять, що 

справедливості можна домогтися законним шляхом. Проте, Конституцією 

України давно встановлено пріоритет прав і свобод людини і громадянина над 

інтересами держави, і до того ж норми якої є нормами прямої дії, які зобов’язані 

виконувати усі державні та недержавні структури.  

Кримінально-процесуальний кодекс України і Кодекс України про 

адміністративні правопорушення хоча і не є досконалими, втім, наскільки це 

можливо за даних умов наближені до загальноприйнятих міжнародних та 
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європейських стандартів забезпечення прав, свобод і законних інтересів 

громадян. Потрохи почала працювати система оскарження в суді незаконних 

дій органів державної влади, до яких відноситься і міліція. Залишається лише 

перебороти в собі страх перед державним апаратом, який вкорінювався роками, 

вивчити свої права та можливості їхнього використання (реалізації), знайти в 

собі сміливість змусити державну машину працювати для нас, а не на 

корумповане чиновництво. 

У книзі розглянуті ситуації, коли громадянин може бути затриманий за 

адміністративне правопорушення, а також за підозрою у вчиненні 

кримінального злочину. Як правильно поводитися при контакті з 

міліціонерами, якщо вас зупинили на вулиці для перевірки документів, 

попросили пройти у відділення міліції для з’ясування різного роду обставин, 

обшуку Вашого транспортного засобу, – ось далеко не повний перелік питань, 

яким присвячена ця робота. І якщо наші практичні поради навчать хоча б одну 

людину відстоювати свої права та інтереси, значить, праця не була марною. 

Книга перед вами, отже відкиньте сумніви та прочитайте її. 
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ЧАСТИНА І 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ 
 

§ 1. Права та обов’язки працівника міліції 
 

Діяльність міліції в Україні регламентується великою кількістю 

нормативних актів: законами, кодексами, указами, постановами, статутами, 

наказами, розпорядженнями, інструкціями тощо, у зв’язку з чим, пересічному 

громадянинові, і, навіть, професійному юристові знати всі ці правові акти дуже 

важко, та й не потрібно. Щоб уміти грамотно протистояти незаконній, на Вашу 

думку, діяльності працівника міліції, в першу чергу, необхідно знати, які права 

та свободи гарантовані громадянам Конституцією, уміти користуватися цими 

правами і свободами та не боятися їх реалізовувати, а в необхідних випадках і 

захищати. Крім того, необхідно знати, якими основними правовими актами 

регламентовані ті чи інші дії (діяльність) працівників міліції, де з ними можна 

ознайомитись, щоб, перед тим, як оскаржувати їх, визнати для себе їх 

правомірність чи неправомірність.   

Будь-який державний чиновник, у тому числі працівник міліції, 

зобов’язаний у своїй діяльності дотримуватись Конституції, яка проголосила 

такі основні принципи, як недоторканість особи і житла, свободу пересування і 

вибору місця проживання, рівність громадян незалежно від статі, раси, 

національний приналежності, мови, походження, майнового або посадового 

стану, місця проживання, відношення до релігії, переконань, належності до 

суспільних об’єднань та інших обставин. Кожен у нашій країні має право на 

свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції). 

Конституція також забороняє будь-які форми обмеження прав громадян 

за ознаками соціальної, расової, національної, язикової або релігійної 

приналежності (ст. 24). Безумовне завоювання демократії – включення в 

Основний закон принципу презумпції невинуватості (ст. 62), згідно якого особа 

вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 
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кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку 

і встановлено обвинувальним вироком суду. Особа не зобов’язана доводити 

свою невинуватість, а сумніви щодо її вини тлумачаться на її користь. 

Цими ж принципами керувався законодавець, ухвалюючи основний 

закон, яким керується міліція у своїй діяльності, – він так і називається: Закон 

України „Про міліцію”. Перш ніж давати практичні рекомендації, що 

стосуються правил спілкування з працівниками міліції під час перевірки ними 

документів, складанні протоколів про адміністративне правопорушення, 

затриманні, доставлені, обшуку тощо, слід ознайомити читача з тим, якими 

правами володіє міліція в подібних ситуаціях і які вона має обов’язки. 

Права та обов’язки міліції обумовлені її завданнями, проголошеними в 

ст. 2 Закону України „Про міліцію”, і до яких віднесено: 

– забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних 

інтересів; 

– запобігання правопорушенням та їх припинення; 

– охорона і забезпечення громадського порядку; 

– виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; 

– забезпечення безпеки дорожнього руху; 

– захист власності від злочинних посягань; 

– виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; 

– участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у 

межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і 

організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків. 

Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги 

до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, 

громадськими організаціями й населенням (ст. 3). Діяльність міліції є також 

гласною. Вона інформує органи влади і управління, трудові колективи, 

громадські організації, населення і засоби масової інформації про свою 

діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення.  

Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з 



 11

законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть 

бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Для 

забезпечення громадського порядку працівники міліції зобов’язані вживати 

заходів незалежно від свого підпорядкування. 

Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, 

захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та 

іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та 

освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань. При 

звертанні до громадянина працівник міліції зобов’язаний назвати своє 

прізвище, звання та пред’явити на його вимогу службове посвідчення. У 

взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти високу 

культуру і такт. 

Міліція не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя 

людини, принижують її честь і гідність, якщо виконання обов’язків не вимагає 

іншого. 

Міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує права і 

свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї 

обов’язки, й зобов’язана дати їм пояснення з цього приводу. 

У разі невиконання працівниками міліції вимог, встановлених цією 

статтею, особа, права якої були порушені, та/або її представники (родичі, 

захисник) можуть звернутися до суду із заявою про відшкодування шкоди у 

встановленому законом порядку. При цьому такі особи звільняються від сплати 

державного мита (ст.5). 

Міліція відповідно до своїх завдань зобов’язана: 

1) забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок; 

2) виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини, вживати з 

цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбачених 

чинним законодавством; 

3) приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та 

адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення;  
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4) здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, 

провадити дізнання у межах, визначених кримінально-процесуальним 

законодавством;  

5) припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати 

провадження у справах про них; 

6) виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, 

вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у 

правовому вихованні населення; 

7) проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення 

злочинів, здійснювати адміністративний нагляд за особами, щодо яких його 

встановлено, а також контроль за засудженими до кримінальних покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі; 

8) виконувати в межах своєї компетенції кримінальні покарання та 

адміністративні стягнення; 

9) розшукувати осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і 

суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та 

інших осіб у випадках, передбачених законодавством; 

10) проводити криміналістичні дослідження за матеріалами оперативно-

розшукової діяльності, забезпечувати у встановленому порядку участь 

спеціалістів криміналістичної служби у слідчих діях; 

11) виконувати прийняті в установленому законом порядку і в межах 

своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, суду; 

12) забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, 

додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснювати реєстрацію 

та облік автомототранспортних засобів, приймати іспити на право керування 

транспортними засобами і видавати відповідні документи; запобігати 

забрудненню повітря, водойм транспортними засобами та 

сільськогосподарською технікою; здійснювати контроль за утриманням у 

належному технічному стані та чистоті доріг, вулиць, майданів;  

13) давати відповідно до законодавства дозвіл на придбання, зберігання, 
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носіння і перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, 

інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено 

спеціальні правила, а також на відкриття об’єктів, де вони використовуються, 

контролювати додержання зазначених правил та функціонування цих об’єктів; 

14) контролювати додержання громадянами та службовими особами 

встановлених законодавством правил паспортної системи, в’їзду, виїзду, 

перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію іноземних 

громадян та осіб без громадянства; 

15) повідомляти відповідним державним органам і громадським 

об’єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні 

події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, врятування 

людей і подання їм допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду; 

16) брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та 

епізоотій; 

17) сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму воєнного 

або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх 

оголошення на всій території України або в окремій місцевості;  

18) охороняти на договірних засадах майно громадян, колективне і 

державне майно, а також майно іноземних держав, міжнародних організацій, 

іноземних юридичних осіб та громадян, осіб без громадянства; 

19) забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих і 

заарештованих осіб і зданих у міліцію документів, речей, цінностей та іншого 

майна, вживати заходів до повернення їх законним власникам. Міліція несе 

відповідальність за збереження зданих цінностей і майна; 

20) охороняти, конвоювати та тримати затриманих і взятих під варту осіб; 

21) у встановленому порядку виявляти і повідомляти закладам охорони 

здоров’я про осіб, які становлять групу ризику захворювання на СНIД, і 

здійснювати за поданням закладу охорони здоров’я з санкції прокурора привід 

цих осіб, а також інфікованих вірусом імунодефіциту людини, хворих на 

венеричні захворювання, хронічний алкоголізм і наркоманів, які вводять 
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наркотичні засоби шляхом ін’єкцій, для обов’язкового обстеження і лікування; 

21-1) здійснювати за рішенням суду привід осіб, хворих на заразні форми 

туберкульозу, до протитуберкульозного закладу; 

22) здійснювати привід до відповідних державних органів або установ 

згідно з чинним законодавством та з санкції прокурора громадян, які 

ухиляються від призову на військову службу; 

23) подавати у межах наданих прав допомогу народним депутатам, 

представникам державних органів і громадських об’єднань у здійсненні їх 

законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку 

правопорушників; 

24) подавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі 

медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних 

випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров’я 

стані, а також неповнолітнім, які залишились без опікування; 

25) забезпечувати у порядку, встановленому законодавством України, 

безпеку осіб, взятих під захист, у разі надходження від них заяви, звернення 

керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої 

інформації про загрозу їх життю, здоров’ю, житлу чи майну;  

26) забезпечувати в межах своїх повноважень виконання та контроль 

рішень сільських, селищних, міських рад із питань охорони громадського 

порядку, торгівлі, утримання тварин у домашніх умовах, додержання тиші в 

громадських місцях тощо, а також контролювати утримання в належній чистоті 

територій дворів і прибудинкових територій у містах та інших населених 

пунктах;  

27) забезпечувати громадський порядок під час проведення масових 

заходів комерційного характеру на кошти організацій або осіб, які їх проводять; 

28) забезпечувати згідно із законом підтримання порядку в суді, 

припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, 

виконання функції щодо державного захисту суддів, працівників суду, 

забезпечення безпеки учасників судового процесу;  
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29) забезпечувати затриманим або заарештованим (взятим під варту) 

особам право на юридичний захист у порядку, передбаченому цим Законом та 

іншими нормативно-правовими актами.  

Проте, необхідно відзначити і те, що частина з наведених вище обов’язків 

міліції є загальними, тобто такими, які поширюються на всіх працівників 

міліції, незалежно від місця їх служби та посади, а частина спеціальними, тобто 

такими, що поширюються лише на деяких працівників міліції. Так, до перших 

необхідно віднести такі, як:  

1) забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок; 

2) виявляти, запобігати та припиняти злочини; 

3) приймати заяви й повідомлення про злочини та адміністративні 

правопорушення, своєчасно приймати по них рішення;  

4) припиняти адміністративні правопорушення; 

5) виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, 

вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у 

правовому вихованні населення; 

6) проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення 

злочинів; 

7) виконувати прийняті в установленому законом порядку і в межах своєї 

компетенції рішення прокурора, слідчого, суду; 

8) забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху; 

9) повідомляти відповідним державним органам і громадським 

об’єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні 

події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, врятування 

людей і подання їм допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду; 

10) брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та 

епізоотій; 

11) сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму воєнного 

або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх 

оголошення на всій території України або в окремій місцевості;  
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12) забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих і 

заарештованих осіб і зданих у міліцію документів, речей, цінностей та іншого 

майна, вживати заходів до повернення їх законним власникам.  

13) подавати у межах наданих прав допомогу народним депутатам, 

представникам державних органів і громадських об’єднань у здійсненні їх 

законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку 

правопорушників; 

14) подавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі 

медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних 

випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров’я 

стані, а також неповнолітнім, які залишились без опікування; 

Інші передбачені ст. 10 Закону України „Про міліцію” обов’язки є 

спеціальними, які поширюються на окремі служби та підрозділи міліції (її 

працівників). Це, наприклад, такі, як: вживати оперативно-розшукових заходів, 

передбачених чинним законодавством; реєструвати заяви й повідомлення про 

злочини та адміністративні правопорушення; здійснювати досудову підготовку 

матеріалів за протокольною формою, провадити дізнання у межах, визначених 

кримінально-процесуальним законодавством; виконувати в межах своєї 

компетенції кримінальні покарання та адміністративні стягнення; проводити 

криміналістичні дослідження за матеріалами оперативно-розшукової 

діяльності, забезпечувати у встановленому порядку участь спеціалістів 

криміналістичної служби у слідчих діях; здійснювати реєстрацію та облік 

автомототранспортних засобів, приймати іспити на право керування 

транспортними засобами і видавати відповідні документи; давати відповідно до 

законодавства дозвіл на придбання, зберігання, носіння і перевезення зброї, 

боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, інших предметів і речовин, 

щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, а також 

на відкриття об’єктів, де вони використовуються, контролювати додержання 

зазначених правил та функціонування цих об’єктів та інші. 

В останньому абзаці ст. 10 Закону України „Про міліцію” міститься 
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принципове положення, яке повинні знати та усвідомлювати усі громадяни. 

Сутність його полягає у тому, що працівник міліції на території України 

незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення 

до нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про події, які 

загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього 

виявлення таких зобов’язаний вжити заходів до попередження і припинення 

правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, які її 

потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, 

охорони місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції.  

Для виконання покладених на міліцію завдань та обов’язків їй надається 

право: 

1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський 

порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню 

повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які 

допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання 

зазначених вимог застосовувати передбачені цим Законом заходи примусу; 

2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень 

документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для 

з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням 

яких покладено на міліцію; 

3) викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у 

зв’язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в разі ухилення без 

поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у встановленому 

законом порядку; 

4) виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу на 

підставі та в порядку, встановлених законодавством, виносити їм офіційне 

застереження про неприпустимість протиправної поведінки; 

5) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього 

приміщеннях: 

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які 
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переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від 

виконання кримінального покарання, — на строки і в порядку, передбачені 

законом; 

осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, — на строк, 

встановлений судом, але не більше десяти діб;  

осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання 

протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути 

вирішені на місці, — на строк до трьох годин, а у необхідних випадках для 

встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення — до трьох діб з 

повідомленням про це письмово прокуророві протягом 24 годин з моменту 

затримання; 

неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування, — на 

строк до передачі законним представникам або до влаштування у 

встановленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні 

діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, — до 

передачі їх законним представникам або направлення у приймальники-

розподільники для дітей, але не більш як на 8 годин;  

осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, — до 

розгляду справи судом, але не більше ніж на 24 години;  

осіб, які перебували в громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх 

вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або якщо вони втратили 

здатність самостійно пересуватися чи могли завдати шкоди оточуючим або 

собі, — до передачі їх в спеціальні медичні заклади або для доставки до місця 

проживання, а при відсутності таких — до їх витвереження; 

осіб, яких запідозрено у занятті бродяжництвом, — на строк до 30 діб з 

санкції прокурора; 

осіб, які ухиляються від виконання постанови суду про направлення на 

примусове лікування від хронічного алкоголізму або наркоманії, — на строк до 

3 діб; 

військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки 
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злочину або адміністративного правопорушення, — до передачі їх 

військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України або військового командування;  

осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у 

зв’язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих, — до передачі їх у 

лікувальні заклади, але не більш як на 24 години; 

6) проводити огляд осіб, зазначених у пункті 5 цієї статті, речей, що 

знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, 

що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’ю; 

7) складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити 

особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати 

інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення; 

8) у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні 

правопорушення, накладати адміністративні стягнення або передавати 

матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних 

органів, товариських судів, громадських об’єднань або трудових колективів; 

9) проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих 

органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії 

відповідно до кримінально-процесуального законодавства; 

10) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та 

негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відеозйомку і звукозапис, 

прослухування телефонних розмов з метою розкриття злочинів; 

11) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, 

дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину або за 

бродяжництво, взяті під варту, звинувачуються у вчиненні злочину, а також 

осіб, підданих адміністративному арешту; 

12) проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб 

попередження протиправних дій та розкриття правопорушень; 

13) вести профілактичний облік правопорушників, криміналістичний та 
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оперативний облік в обсязі, структурі й порядку, що визначаються завданнями, 

покладеними на міліцію цим Законом; 

14) проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних 

повітряних, морських і річкових суден, засобів залізничного та автомобільного 

транспорту згідно з чинним законодавством;  

15) входити безперешкодно у будь-який час доби: 

а) на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, в тому 

числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування 

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших 

надзвичайних обставинах; 

б) на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі 

переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю 

мешканців, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах; 

в) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під 

адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених судом 

обмежень.  

У разі опору, вчинення протидії працівник міліції може вжити заходів до 

їх подолання, передбачених цим Законом; 

16) перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях 

громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, 

установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою 

забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, 

виявлення і затримання осіб, які його вчинили; 

17) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і 

організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян на письмовий 

запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську 

таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні 

міліції. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, 

здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України “Про банки і 

банківську діяльність”;  
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18) повідомляти з метою профілактичного впливу державним органам, 

громадським об’єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем 

проживання особи про факти вчинення нею адміністративного 

правопорушення; 

19) вносити відповідним державним органам, громадським об’єднанням 

або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов’язкові до 

розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють 

вчиненню правопорушень; 

20) відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або 

забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об’єкти з метою 

забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і 

здоров’я людей; 

21) обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при 

аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров’ю 

людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних 

шляхів; зупиняти транспортні засоби в разі порушення правил дорожнього 

руху, наявних ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або 

забруднення ним навколишнього середовища, а також при наявності даних про 

те, що він використовується з протиправною метою; оглядати транспортні 

засоби і перевіряти у водіїв документи на право користування й керування 

ними, дорожні листи і відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-

транспортним документам, наявність страхового поліса (сертифіката), про 

укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів; проводити 

технічний огляд автомототранспорту;  

організовувати при необхідності медичний огляд водіїв, затримувати, 

відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у 

стані сп’яніння, а також тих, які не мають документів на право керування або 

користування транспортними засобами, позбавляти водіїв у передбачених 

законодавством випадках права керування транспортними засобами; 
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використовувати передбачені нормативними актами технічні засоби для 

виявлення та фіксації порушень правил дорожнього руху, забороняти 

експлуатацію транспортних засобів, технічний стан яких загрожує безпеці 

дорожнього руху чи навколишнього середовища або номери агрегатів яких не 

відповідають записам у реєстраційних документах; затримувати і доставляти у 

встановленому порядку транспортні засоби для тимчасового зберігання на 

спеціальних майданчиках чи стоянках; 

відвідувати підприємства, установи й організації для виконання 

контрольних і профілактичних функцій щодо забезпечення безпеки дорожнього 

руху; 

вимагати від відповідних організацій усунення порушень правил 

утримання шляхів, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-

будівельних та інших робіт, інших заходів на вулицях і автомобільних шляхах, 

якщо при цьому не додержуються вимоги по забезпеченню громадської 

безпеки; 

22) анулювати виданий підприємству, установі й організації дозвіл на 

придбання, зберігання і використання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і 

матеріалів, інших предметів і речовин при невиконанні встановлених правил 

користування і поводження з ними або при недоцільності їх дальшого 

зберігання, вилучати при необхідності зазначені предмети, опечатувати склади, 

бази й сховища, закривати стрілецькі тири і стенди, зброєремонтні та 

піротехнічні підприємства, магазини, що торгують зброєю і боєприпасами, до 

усунення порушень відповідних правил; 

анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї та 

боєприпасів, видані громадянам, які зловживають спиртними напоями, 

вживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші одурманюючі засоби, 

хворіють на психічні захворювання, та в інших випадках, передбачених 

законодавством; 

оглядати з участю адміністрації підприємств, установ, організацій 

приміщення, де знаходяться зброя, боєприпаси, вибухові, наркотичні та 
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сильнодіючі хімічні, отруйні та радіоактивні речовини і матеріали, з метою 

перевірки додержання правил поводження з ними; 

оглядати зброю та боєприпаси, що знаходяться у громадян, а також місця 

їх зберігання; 

23) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або 

обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці 

предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у 

встановленому порядку; 

24) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення 

по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до 

компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за 

додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення 

інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності. 

Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб’єктів 

господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке 

складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ 

України. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва 

підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення 

перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які 

проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови 

наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу 

міліції; 

за рішенням суду в присутності понятих та керівників підприємств, 

установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, 

витребувати і вилучати оригінали документів, що свідчать про 

правопорушення, зразки сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення 

суду — в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, 

фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати документи, що 

свідчать про правопорушення, за рахунок відповідного органу міліції робити з 
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них копії із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, опису 

документів, з яких виготовлено копії, опечатувати каси, склади та архіви на 

термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в 

протоколі; 

25) користуватися безплатно всіма видами громадського транспорту 

міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним 

транспортом. Працівники підрозділів міліції на транспорті у межах 

обслуговуваних дільниць, крім цього, мають право на безплатний проїзд у 

поїздах, на річкових і морських суднах. Під час службових відряджень 

працівники міліції мають право на позачергове придбання квитків на всі види 

транспорту і розміщення в готелях при пред’явленні службового посвідчення і 

посвідчення про відрядження. В разі невідкладних службових поїздок вони 

забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності місць; 

26) використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать 

підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних 

засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних 

держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального 

призначення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставки в 

лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для 

переслідування правопорушників та їх доставки в міліцію. 

Використання з цією метою транспортних засобів, що належать 

підприємствам, установам і організаціям, здійснюється безплатно. 

Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян 

здійснюється відповідно до вимог статті 25 цього Закону та інших актів 

чинного законодавства; 

27) користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно 

засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а 

засобами зв’язку, що належать громадянам, — за їх згодою;  

28) користуватися безплатно засобами масової інформації з метою 

встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх вчинили, свідків, 
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потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб, які пропали безвісти, та з 

іншою метою, що пов’язана з необхідністю подання допомоги громадянам, 

підприємствам, установам і організаціям у зв’язку з виконанням міліцією 

покладених на неї обов’язків. 

Службові особи, які без поважних причин відмовились подати допомогу 

працівникові міліції в реалізації його прав, передбачених пунктами 24-28 статті 

11, підлягають відповідальності за чинним законодавством; 

29) матеріально і морально заохочувати громадян, які подають допомогу 

в охороні правопорядку та боротьбі із злочинністю; 

30) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю; 

31) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, 

взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні 

засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку.  

При здійсненні заходів із запобігання, виявлення і розкриття злочинів у 

сфері податкового законодавства права, передбачені пунктами 2, 3, абзацами 

другим, третім, четвертим, шостим пункту 5, пунктами 6-19, 23-31 частини 

першої цієї статті, надаються виключно органам податкової міліції у межах їх 

компетенції.  

Деякі із наведених вище прав є загальними, тобто такими, які мають усі 

працівники міліції незалежно від місця їх служби та займаної посади. Це такі, 

як:  

1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський 

порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню 

повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які 

допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання 

зазначених вимог застосовувати передбачені цим Законом заходи примусу; 

2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень 

документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для 

з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням 

яких покладено на міліцію; 
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3) виявляти осіб, які підлягають профілактичному впливу на підставі та в 

порядку, встановлених законодавством; 

4) входити безперешкодно у будь-який час доби: 

а) на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, в тому 

числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування 

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших 

надзвичайних обставинах; 

б) на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі 

переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю 

мешканців, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах; 

в) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під 

адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених судом 

обмежень. У разі опору, вчинення протидії працівник міліції може вжити 

заходів до їх подолання, передбачених цим Законом; 

5) перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях 

громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, 

установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою 

забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, 

виявлення і затримання осіб, які його вчинили; 

6) обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки 

місцевості чи об’єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської 

безпеки, охорони життя і здоров’я людей; 

7) обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при 

аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров’ю 

людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних 

шляхів;  

8) зупиняти транспортні засоби в разі наявних ознак, що свідчать про 

технічну несправність транспорту, зухвале порушення правил дорожнього 

руху, а також при наявності даних про те, що він використовується з 

протиправною метою;  
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9) користуватися безплатно всіма видами громадського транспорту 

міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним 

транспортом.  

10) використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать 

підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних 

засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних 

держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального 

призначення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставки в 

лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для 

переслідування правопорушників та їх доставки в міліцію. 

11) користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно 

засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а 

засобами зв’язку, що належать громадянам, — за їх згодою;  

12) матеріально і морально заохочувати громадян, які подають допомогу 

в охороні правопорядку та боротьбі із злочинністю; 

13) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю. 

Інші передбачені ст.10 Закону України „Про міліції” права є 

спеціальними, які мають право застосовувати (реалізовувати) лише окремі 

працівники міліції. Зокрема це стосується таких прав, як: викликати громадян і 

службових осіб у справах про злочини та у зв’язку з матеріалами, що 

знаходяться в її провадженні, в разі ухилення без поважних причин від явки за 

викликом піддавати їх приводу у встановленому законом порядку; вести облік 

осіб, які підлягають профілактичному впливу; затримувати і тримати у 

спеціально відведених для цього приміщеннях осіб, проводити їх огляд; 

накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали про 

адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів, 

товариських судів, громадських об’єднань або трудових колективів; проводити 

в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у 

кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно 

до кримінально-процесуального законодавства; здійснювати на підставах і в 



 28

порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові 

заходи, фото-, кіно-, відеозйомку і звукозапис, прослухування телефонних 

розмов з метою розкриття злочинів; проводити фотографування, звукозапис, 

кіно- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні 

злочину або за бродяжництво, взяті під варту, звинувачуються у вчиненні 

злочину, а також осіб, підданих адміністративному арешту; проводити кіно-, 

фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій та 

розкриття правопорушень; вести профілактичний облік правопорушників, 

криміналістичний та оперативний облік в обсязі, структурі й порядку, що 

визначаються завданнями, покладеними на міліцію цим Законом; проводити 

огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних повітряних, морських і 

річкових суден, засобів залізничного та автомобільного транспорту згідно з 

чинним законодавством; одержувати безперешкодно і безплатно від 

підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об’єднань 

громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять 

комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що 

знаходяться у провадженні міліції; повідомляти з метою профілактичного 

впливу державним органам, громадським об’єднанням, трудовим колективам і 

громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею 

адміністративного правопорушення; вносити відповідним державним органам, 

громадським об’єднанням або службовим особам, підприємствам, установам, 

організаціям обов’язкові до розгляду подання про необхідність усунення 

причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень; оглядати транспортні 

засоби і перевіряти у водіїв документи на право користування й керування 

ними, дорожні листи і відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-

транспортним документам, наявність страхового поліса (сертифіката), про 

укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів; проводити 

технічний огляд автомототранспорту; організовувати при необхідності 

медичний огляд водіїв, затримувати, відстороняти від керування 
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транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп’яніння, а також тих, 

які не мають документів на право керування або користування транспортними 

засобами, позбавляти водіїв у передбачених законодавством випадках права 

керування транспортними засобами; використовувати передбачені 

нормативними актами технічні засоби для виявлення та фіксації порушень 

правил дорожнього руху, забороняти експлуатацію транспортних засобів, 

технічний стан яких загрожує безпеці дорожнього руху чи навколишнього 

середовища або номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних 

документах; затримувати і доставляти у встановленому порядку транспортні 

засоби для тимчасового зберігання на спеціальних майданчиках чи стоянках; 

відвідувати підприємства, установи й організації для виконання контрольних і 

профілактичних функцій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; 

вимагати від відповідних організацій усунення порушень правил утримання 

шляхів, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних та 

інших робіт, інших заходів на вулицях і автомобільних шляхах, якщо при 

цьому не додержуються вимоги по забезпеченню громадської безпеки; 

анулювати виданий підприємству, установі й організації дозвіл на придбання, 

зберігання і використання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, 

інших предметів і речовин при невиконанні встановлених правил користування 

і поводження з ними або при недоцільності їх дальшого зберігання, вилучати 

при необхідності зазначені предмети, опечатувати склади, бази й сховища, 

закривати стрілецькі тири і стенди, зброєремонтні та піротехнічні 

підприємства, магазини, що торгують зброєю і боєприпасами, до усунення 

порушень відповідних правил; анулювати дозволи на придбання, зберігання і 

носіння зброї та боєприпасів, видані громадянам, які зловживають спиртними 

напоями, вживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші 

одурманюючі засоби, хворіють на психічні захворювання, та в інших випадках, 

передбачених законодавством; оглядати з участю адміністрації підприємств, 

установ, організацій приміщення, де знаходяться зброя, боєприпаси, вибухові, 

наркотичні та сильнодіючі хімічні, отруйні та радіоактивні речовини і 
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матеріали, з метою перевірки додержання правил поводження з ними; оглядати 

зброю та боєприпаси, що знаходяться у громадян, а також місця їх зберігання; 

вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені 

в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці предмети, речі 

та документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку; 

вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення по фактах 

порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до 

компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за 

додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення 

інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності; 

видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, взятим під 

захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби 

індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку. 

Як було зазначено вище, завдання, обов’язки та права, які передбачені 

Законом України „Про міліцію” деталізуються у низці інших підзаконних актів, 

більша частина з яких приймається МВС. Частина з таких підзаконних актів є 

доступними для широкого загалу громадян, оскільки опубліковані у Відомостях 

Верховної Ради України та в інших спеціалізованих виданнях, а також 

розміщені на відповідних сайтах Інтернету, містяться на інших електронних 

носіях інформації (СD та DVD). Проте, частина з таких правових актів має 

відповідний гриф таємності, у зв’язку з чим передбачає спеціальні правила та 

процедуру ознайомлення з такими актами. Наприклад, таке завдання міліції, як 

„забезпечення безпеки дорожнього руху” (ст.2 Закону України „Про міліцію”) 

деталізується в Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби 

Державтоінспекції МВС України, яка затверджена наказом МВС № 1111 від 

13.11.2006 р. Така деталізація полягає у передбаченні додаткових завдань, 

функцій та повноважень (прав та обов’язків) працівників підрозділів дорожньо-

патрульної служби Державтоінспекції МВС України (далі - ДПС) порівняно із 

тими, які передбачені Законом України „Про міліцію”. Так, до завдань ДПС 
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цією Інструкцією віднесені: нагляд за дорожнім рухом з метою забезпечення 

його безпеки; збереження життя, здоров’я та майна учасників дорожнього руху, 

захист їх законних прав та інтересів, а також інтересів суспільства і держави; 

забезпечення безпечного й безперебійного руху транспортних засобів; 

попередження та припинення злочинів і адміністративних правопорушень у 

сфері дорожнього руху. 

Зазначені завдання реалізуються під час здійснення ДПС таких функцій, 

як контроль за дорожнім рухом, тобто виявлення порушень законодавства, 

правил, норм і стандартів у сфері убезпечення дорожнього руху; застосування в 

установленому порядку передбачених чинним законодавством заходів 

адміністративного впливу до порушників; регулювання дорожнього руху, 

забезпечення організації руху транспортних засобів і пішоходів у місцях 

проведення аварійно-рятувальних робіт, масових заходів та під час виникнення 

заторових явищ; виконання невідкладних заходів на місці ДТП, а також ужиття 

заходів до евакуації людей та надання їм першої медичної допомоги, сприяння 

в транспортуванні пошкоджених транспортних засобів; здійснення спільно з 

іншими підрозділами ОВС розшуку транспортних засобів, водії яких зникли з 

місця скоєння ДТП, та транспортних засобів, які викрадені або якими 

незаконно заволоділи, в межах території обслуговування; супроводження та 

забезпечення безперешкодного проїзду транспортних засобів, що ними 

пересуваються особи, стосовно яких здійснюється державна охорона, автобусів 

з дітьми, що прямують до місць оздоровлення та у зворотному напрямку, 

небезпечних, великогабаритних вантажів, а також інших транспортних засобів 

та вантажів у порядку, визначеному чинним законодавством; здійснення 

адміністративної діяльності за фактами порушень правил, норм і стандартів у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, її узагальнення й аналіз; облік 

правопорушень та ДТП на території, що обслуговується, аналіз причин і умов, 

що сприяють їх виникненню та скоєнню, розроблення спільно з іншими 

службами ДАI, державними і громадськими організаціями заходів щодо їх 

усунення та проведення профілактичних заходів; контроль за утриманням 
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автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд та залізничних переїздів у 

безпечному для дорожнього руху стані, обладнання вулиць і доріг технічними 

засобами регулювання дорожнього руху; контроль за виконанням погоджених 

відповідно до чинного законодавства проектів проведення ремонтно-

будівельних та інших робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних 

переїздах; участь у попередженні й розкритті злочинів під час нагляду за 

дорожнім рухом та охорони громадського порядку; отримання від працівників 

об’єктів дорожнього сервісу та учасників дорожнього руху інформації, що 

стосується убезпечення дорожнього руху та охорони громадського порядку. 

Відповідно до наведених вище завдань та функцій працівник ДПС 

зобов’язаний: 1) досконало знати Правила дорожнього руху та інші 

нормативно-правові акти, що регламентують діяльність у сфері безпеки 

дорожнього руху; 2) організовувати безпечний та безперешкодний процес 

дорожнього руху; 3) знати дислокацію найближчих нарядів міліції та систему 

зв’язку з ними; 4) знати оперативну обстановку, що доводиться на 

інструктажах, насамперед стан аварійності та злочинності на території 

обслуговування; 5) постійно контролювати дотримання учасниками 

дорожнього руху установлених правил, норм і стандартів, діючих у сфері 

безпеки дорожнього руху; 6) попереджувати та припиняти злочини, а також 

адміністративні правопорушення, у межах своєї компетенції застосовувати до 

порушників заходи адміністративного впливу та примусу; 7) попереджати 

водіїв про небезпеку, яка виникла на шляху їх руху і яку вони не в змозі 

своєчасно виявити; 8) надавати, у межах компетенції, допомогу учасникам 

дорожнього руху; 9) регулювати дорожній рух, у тому числі з використанням 

відповідних жестів, які наведені в переліку жестів інспектора; 10) проводити 

невідкладні заходи на місці ДТП, зокрема з надання першої медичної допомоги 

постраждалим від ДТП та з охорони місця ДТП до прибуття слідчо-оперативної 

групи; 11) кваліфіковано розбиратися в обставинах, що призвели до скоєння 

ДТП; 12) надавати слідчо-оперативній групі міськрайвідділу внутрішніх справ 

та громадянам допомогу в транспортуванні пошкоджених транспортних 
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засобів; 13) надавати допомогу в безперешкодному проїзді транспортних 

засобів оперативних та аварійно-рятувальних служб у райони аварій, 

катастроф, пожеж, стихійних лих, інших надзвичайних подій; 14) виявляти й 

затримувати відповідно до чинного законодавства транспортні засоби, що 

знаходяться в розшуку або використовуються в протиправних цілях, та водіїв, 

що зникли з місця скоєння ДТП; 15) контролювати наявність у водіїв 

документів, передбачених Правилами дорожнього руху; 16) контролювати 

утримання в справному і безпечному для руху стані вулиць, доріг і дорожніх 

споруд та їх освітленість; 17) здійснювати контроль за виконанням умов 

забезпечення безпеки дорожнього руху при проведенні на вулицях і дорогах 

ремонтно-будівельних та інших робіт; 18) при отриманні інформації про злочин 

негайно доповідати про це черговому або безпосередньому начальникові і діяти 

відповідно до його вказівок; 19) при отриманні інформації від громадян про 

злочин установлювати всі необхідні дані про особу, що звернулася, конкретне 

місце злочину, ким і проти кого він скоєний чи готується, та іншу інформацію, 

що має значення для розкриття злочину, про що доповідати черговому 

міськрайоргану внутрішніх справ на території обслуговування. У подальшому, 

до прибуття слідчо-оперативної групи, у межах компетенції організовувати 

роботу з розкриття злочину по “гарячих слідах” та здійснювати охорону місця 

злочину; 20) бути культурним і ввічливим у спілкуванні з громадянами, 

неухильно дотримуватися законності; 21) після закінчення несення служби 

доповідати безпосередньому начальникові про результати роботи. 

Виконуючи передбачені вище завдання, функції та обов’язки працівник 

ДПС має право: 1) зупиняти транспортні засоби в разі порушення вимог 

правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 

наявності ознак, які свідчать про їх технічну несправність, а також у разі 

наявності даних про те, що вони використовуються з протиправною метою. 

Оглядати транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право 

користування і керування ними, дорожні (маршрутні) листи, наявність 

страхового поліса (сертифіката) про укладення договору обов’язкового 
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страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів, а у разі спільних з іншими службами ОВС заходів — 

відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним та іншим 

документам. Перевіряти транспортні засоби за базами даних автоматизованих 

інформаційно-пошукових систем ДАI і в передбачених законодавством 

випадках доставляти ці транспортні засоби, документи та вантажі до 

територіальних ОВС для прийняття рішення згідно зі статтею 97 Кримінально-

процесуального кодексу України; 2) забезпечувати направлення на медичний 

огляд водіїв та проводити огляд особи на стан сп’яніння із застосуванням 

індикаторної трубки “Контроль тверезості” та інших узгоджених з 

Міністерством охорони здоров’я України технічних засобів, затримувати, 

відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у 

стані сп’яніння, а також тих, які не мають документів на право керування або 

користування транспортними засобами, забороняти експлуатацію транспортних 

засобів згідно з чинним законодавством; 3) використовувати технічні засоби 

для виявлення та фіксації порушень Правил дорожнього руху. Отримані 

фактичні дані направляти за належністю чи використовувати при складанні 

адміністративних матеріалів; 4) складати протоколи про адміністративні 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Здійснювати в 

установленому законодавством порядку особистий огляд, перевірку речей, 

транспортного засобу і вантажу, вилучення речей і документів, адміністративне 

затримання; 5) забороняти експлуатацію транспортних засобів, які здійснюють 

перевезення пасажирів без ліцензії, що не пройшли державного технічного 

огляду, не мають номерних знаків, у конструкцію яких внесені зміни без 

відповідного дозволу, мають знищені, змінені або підроблені ідентифікаційні 

номери вузлів і агрегатів або державні реєстраційні номерні знаки, а також 

ідентифікаційні номери вузлів і агрегатів, які не відповідають записам у 

реєстраційних документах транспортного засобу; 6) затримувати і доставляти в 

установленому законодавством порядку транспортні засоби для тимчасового 

зберігання на спеціальних майданчиках чи стоянках; 7) вилучати в громадян та 



 35

службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обігу, а також 

документи з ознаками підроблення, що стосуються сфери безпеки дорожнього 

руху, з подальшою їх передачею в установленому порядку за призначенням; 

застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну 

зброю у випадках і в порядку, передбачених статтями 12, 13, 14, 15, 15-1 Закону 

України „Про міліцію”. 

Відповідна деталізація завдань, функцій, прав та обов’язків має місце 

щодо інших категорій працівників міліції: патрульних, дізнавачів, слідчих, 

криміналістів, дільничних, працівників карного розшуку тощо, і якщо їх аналізу 

присвятити цю книгу, то вона буде складатися з декількох томів. Головне, що 

повинен знати читач:  

1) права та свободи громадян, які гарантовані Конституцією, уміти 

користуватися цими правами і свободами та не боятися їх 

реалізовувати, а в необхідних випадках і захищати; 

2) основні завдання, права та обов’язки міліції, які передбачені 

Законом України „Про міліцію”; 

3) завдання, права та обов’язки міліції деталізуються у великій 

кількості підзаконних нормативних актів, частина з яких є 

доступними для широкого загалу громадян, частина - має 

відповідний гриф таємності, у зв’язку з чим передбачає 

спеціальні правила та процедуру ознайомлення з такими актами. 

          

 

§ 2. Що таке адміністративне правопорушення 
 

Для розуміння того, якими повинні бути правила поведінки в ситуації, 

коли вас хочуть притягнути чи уже притягнули до адміністративної 

відповідальності, піддали доставленню у відділення міліції або затримали в 

адміністративному порядку, необхідно знати, що таке адміністративне 

правопорушення і які види відповідальності за нього існують. 
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Кожному громадянинові відомий такий закон, як Кримінальний кодекс 

України (КК), що у сукупності із Кримінально-процесуальним кодексом 

України (КПК) регулює відносини, які виникають у зв’язку зі вчиненням 

суспільно небезпечних правопорушень (злочинів). Крім того, вони 

регламентують відносини, пов’язані із застосуванням до осіб, які скоїли 

злочини, заходів кримінальної відповідальності. Відносини з питань 

притягнення особи до адміністративної відповідальності регулюються 

Кодексом України про адміністративні правопорушення (КпАП) та низкою 

інших законодавчих актів, які отримали назву „законодавство про 

адміністративні правопорушення” (наприклад, Митний кодекс України, який 

регулює відповідальність за порушення митних правил, закони України „Про 

боротьбу з корупцією”, „Про відповідальність підприємств, установ та 

організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину” , „Про 

відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за 

правопорушення у сфері містобудування” та багато інших). 

Завданням адміністративного законодавства відповідно до ст.1 КпАП є 

охорона суспільного ладу, власності, соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів 

підприємств, установ і організацій, встановленого порядку управління, 

державного і громадського порядку, зміцнення законності, запобігання 

правопорушенням, виховання громадян в дусі точного і неухильного 

додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності 

інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, 

відповідальності перед суспільством.. 

Основним нормативним актом, який регулює адміністративну 

відповідальність, є Кодекс про адміністративні правопорушення (КпАП), який 

об’єднує правові норми, які регламентують суспільні відносини, що 

складаються у різних сферах нашого життя у зв’язку зі вчиненням особливого 

виду правопорушень – адміністративних проступків, і з приводу застосування 

особливого виду юридичної відповідальності – адміністративної 
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відповідальності.  

Адміністративні правопорушення менш небезпечні для суспільства, ніж 

кримінальні злочини, відповідно і види покарань за них інші – менш суворі. 

Адміністративна відповідальність, як і кримінальна, – це форма (вид) 

державного примусу. Однак якщо в загальноприйнятому розумінні основним 

методом державного примусу є судова влада, то юридичний підхід до 

адміністративної відповідальності трохи інший. Відповідно до чинного 

законодавства заходи адміністративної відповідальності застосовуються 

переважно в позасудовому порядку, тобто в процесі повсякденної діяльності 

державних органів і службових осіб, яких узагальнено можна охарактеризувати 

як адміністрації. 

Слід зазначити те, що чинний КпАП не дає визначення адміністративної 

відповідальності, незважаючи на те, що Глава ІІ його Загальної частини має 

назву „Адміністративні правопорушення і адміністративна відповідальність”. 

Він лише обмежується вказівкою про те, що мірою адміністративної 

відповідальності є адміністративне стягнення, яке застосовується з метою 

перевиховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення і 

запобігання вчиненню правопорушень. 

Поняття адміністративного правопорушення, безумовно, асоціюється з 

поняттям заборони. Заборони визначають умови, при настанні яких особа 

зобов’язана втриматися від здійснення тих або інших дій під загрозою настання 

несприятливих наслідків (насамперед юридичної відповідальності). Тому 

Особлива частина КпАП містить відповідні правові заборони. Сам факт 

фіксації в певній статті Особливої частини тієї або іншої дії або бездіяльності, 

за здійснення якої наступає відповідальність, переконливо свідчить про те, що 

така дія або бездіяльність заборонена законом. 

До спеціальних ознак адміністративної відповідальності необхідно 

віднести такі: 

1) адміністративна відповідальність виступає, з одного боку, як 

необхідний елемент механізму державного управління і є фактично різновидом 
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державно-управлінських відносин, з другого - засобом охорони суспільних 

відносин у сфері державного управління;  

2) адміністративна відповідальність накладається за правопорушення, які 

не являють собою суспільної небезпеки, а є суспільно шкідливими. Визнання 

адміністративних правопорушень суспільно шкідливими, а не суспільно 

небезпечними є тим критерієм за допомогою якого стає можливим 

розмежування злочинів та адміністративних правопорушень. До того ж про 

суспільну шкідливість адміністративних проступків свідчить також те, що при 

визначенні форм вини в статтях 10 і 11 КпАП йдеться не про антигромадську 

спрямованість діяння, не про його суспільну небезпечність, а про шкідливі 

наслідки; 

3) адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені 

КпАП, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою 

кримінальної відповідальності;  

4) адміністративна відповідальність є універсальним засобом охорони 

суспільних відносин, які регулюються різними галузями права – 

конституційним, цивільним, трудовим, фінансовим, власне адміністративним; 

5) у випадку порушення вимог адміністративно-правових норм 

відповідальність настає не перед другою стороною правовідносин, а перед 

державою; 

6) притягнення осіб, які вчинили адміністративні правопорушення до 

адміністративної відповідальності здійснюється здебільшого органами 

виконавчої влади, які виконують функції державного управління у відповідній 

сфері суспільних відносин. Однак, на нашу думку, перелік цих органів потребує 

перегляду з метою зменшення їх кількості; 

7) в переважній більшості випадків адміністративна відповідальність є 

кінцевим результатом контрольних повноважень органів державної влади, так 

як притягнення до адміністративної відповідальності завершує собою процес 

реалізації органом державного управління такої функції державного 

управління, як контроль; 
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8) адміністративна відповідальність настає за порушення лише тих 

адміністративно-правових норм, які охороняється адміністративними 

санкціями;  

9) певний (особливий) порядок застосування адміністративних стягнень 

та заходів впливу, який характеризується як позасудовим (переважна форма), 

так і судовим порядком здійснення; 

10) акт про притягнення до адміністративної відповідальності може 

прийматися: а) індивідуально (судді і посадові особи відповідних органів); б) 

колегіально шляхом голосування (виконавчі комітети й адміністративні 

комісії);  

11) передбачена великою кількістю законодавчих актів податкового, 

митного, валютного та іншого законодавства, що нехарактерне для інших видів 

юридичної відповідальності.  

Загальновизнаним в адміністративно-правовій літературі є те, що 

фактичну підставу адміністративної відповідальності в кожному конкретному 

випадку становить адміністративне правопорушення. На відміну від 

адміністративної відповідальності, поняття адміністративного правопорушення 

(проступку) дістало законодавче визначення, зокрема під ним в ст.9 КпАП 

розуміється протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, 

яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність  

Проаналізуємо це визначення. 

Адміністративне правопорушення – це насамперед дія (активне 

поведінка) або бездіяльність (пасивна поведінка). Наприклад, пошкодження 

водогосподарських споруд та пристроїв (ст. 61 КпАП) – дія, а ухилення від 

медичного огляду чи медичного обстеження (ст. 44-1 КпАП) – бездіяльність. 

Однією з найважливіших ознак адміністративного правопорушення є 

протиправність. Вона означає, що такими діями або бездіяльністю 

порушуються встановлені правовими нормами спеціальні правила, норми, 
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стандарти, що захищаються нормами адміністративного права. Мова в цьому 

випадку йде не тільки про закони, але й про інші нормативно-правові акти. 

Закон забороняє притягнення особи до адміністративної відповідальності 

без урахування наявності вини. Тільки винне – умисне або необережне 

порушення суб’єктом установлених правил тягне адміністративну 

відповідальність. Правопорушення визнається вчиненим умисно, якщо особа, 

усвідомлюючи протиправний характер своїх дій (бездіяльності), передбачала їх 

шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала їх настання. 

Правопорушення, вчинене з необережності, характеризується тим, що особа, яка 

його скоїла, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії 

(бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення або не 

передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх 

передбачати (ст.ст. 10, 11 КпАП). 

Деякі статті Особливої частини Кодексу прямо вказують на вину у формі 

умислу. Наприклад, у ст. 46 йдеться про умисне приховування джерела 

зараження венеричною хворобою, у ст. 198 – про умисне зіпсуття паспорта. 

Інші склади адміністративних правопорушень, наприклад дрібне викрадення 

чужого майна (ст. 51), дрібне хуліганство (ст. 173) характеризується тим, що 

зазначені в них правопорушення, в принципі, не можуть скоєні з 

необережності,  

Більшість складів правопорушень, які містить Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, мають так званий формальний характер, 

тобто для визнання вини у формі умислу досить вчинення певної дії або 

бездіяльності, передбаченої законом, незалежно від настання шкідливих 

наслідків. Формальний склад, наприклад, має норма, закріплена у ст. 130 – 

керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у 

стані сп’яніння. 

КпАП містить також статті, у яких вина пов’язана не тільки з 

усвідомленням особою протиправності вчинюваних дій, але й з відношенням 

правопорушника до наслідків, які настали. Наприклад, ч. 2 ст. 128-1 передбачає 
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стягнення за порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що 

стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, які спричинили створення 

аварійної обстановки або пошкодження транспортних засобів, вантажів, 

шляхів, шляхових та інших споруд чи іншого майна.  

Будь-яке адміністративне правопорушення характеризується такою 

ознакою як карність. Це означає, що винним може бути визнано тільки 

конкретний проступок, за який Кодексом передбачена адміністративна 

відповідальність.  

До адміністративної відповідальності може бути притягнуто особу, яка на 

момент вчинення адміністративного правопорушення досягла 

шістнадцятирічного віку. Для порівняння: вік, передбачений для кримінальної 

відповідальності, теж визначений в шістнадцять років, але за деякі види 

злочинів (убивство, крадіжку, крадіжку, розбій, зґвалтування та ряд інших) до 

відповідальності притягуються особи, які досягли на момент вчинення злочину 

чотирнадцятилітнього віку (ст. 22 КК). 

КпАП у ст. 13 містить спеціальну норму про адміністративну 

відповідальність неповнолітніх, тобто осіб у віці від 16 до 18 років. За вчинення 

деяких видів правопорушень вони несуть відповідальність на загальних 

підставах, проте з урахуванням конкретних обставин справи і даних про 

правопорушника. В інших випадках, адміністративні стягнення, які 

призначаються неповнолітньому, носять скоріше виховний і профілактичний 

характер. Так, до неповнолітнього правопорушника можуть бути застосовані 

наступні заходи (ст. 24-1): 

1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; 

2) застереження; 

3) догана або сувора догана; 

4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, 

чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також 

окремим громадянам на їх прохання. 

Статтями 14, 15, 16 передбачено особливості адміністративної 
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відповідальності посадових осіб, військовослужбовців та інших осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних 

правопорушень, а також іноземців і осіб без громадянства. Наприклад, посадові 

особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні 

правопорушення, зв’язані з недодержанням установлених правил у сфері 

охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, 

здоров’я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до 

їх службових обов’язків. 

Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов’язані, а також 

особи рядового і начальницького складів органів внутрішніх справ несуть 

відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними 

статутами. За порушення правил, норм і стандартів, що стосуються 

забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарно-гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних правил і норм, правил полювання, рибальства та охорони 

рибних запасів, митних правил, вчинення корупційних діянь та інших 

правопорушень, пов’язаних з корупцією, порушення тиші в громадських 

місцях, неправомірне використання державного майна, незаконне придбання 

або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів 

зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, невжиття заходів 

щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, щодо подання органу 

дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора, ухилення від 

виконання законних вимог прокурора, порушення законодавства про державну 

таємницю, порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та 

інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю 

держави, ці особи несуть адміністративну відповідальність на загальних 

підставах. До зазначених осіб не може бути застосовано виправні роботи і 

адміністративний арешт. Інші, крім зазначених у частині першій цієї статті, 

особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних 

положень про дисципліну, у випадках, прямо передбачених ними, несуть за 

вчинення адміністративних правопорушень дисциплінарну відповідальність, а в 
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інших випадках — адміністративну відповідальність на загальних підставах. У 

випадках, зазначених у частині першій цієї статті, органи (посадові особи), 

яким надано право накладати адміністративні стягнення, можуть замість 

накладених стягнень передавати матеріали про правопорушення відповідним 

органам для вирішення питання про притягнення винних до дисциплінарної 

відповідальності. При порушенні правил дорожнього руху водіями 

транспортних засобів Збройних Сил України або інших утворених відповідно 

до законів України військових формувань — військовослужбовцями строкової 

служби штраф як адміністративне стягнення до них не застосовується. До 

зазначених осіб як захід адміністративного стягнення застосовується  

Іноземці і особи без громадянства, які перебувають на території України, 

підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах з 

громадянами України. Питання про відповідальність за адміністративні 

правопорушення, вчинені на території України іноземцями, які згідно з 

чинними законами та міжнародними договорами України користуються 

імунітетом від адміністративної юрисдикції України, вирішуються 

дипломатичним шляхом. 

Адміністративній відповідальності не підлягає фізична особа, яка під час 

вчинення протиправних дій (бездіяльності) перебувала в стані неосудності, 

тобто не могла усвідомлювати фактичний характер і протиправність своїх дій 

(бездіяльності) або керувати ними внаслідок хронічного психічного розладу, 

тимчасового психічного розладу, слабоумства або іншого хворобливого стану 

психіки (ст. 20 КпАП). 

Від адміністративної відповідальності звільняються особи, які вчинили 

правопорушення у стані крайньої необхідності (ст. 18 КпАП), тобто для 

усунення небезпеки, яка державному або громадському порядку, власності, 

правам і свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця 

небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами і якщо 

заподіяна шкода є менш значною, чим відвернена. Протиправне діяння 

вважається вчиненим у стані крайньої необхідності і не вважається 
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адміністративним правопорушенням при дотриманні наступних умов: 

– заподіяння шкоди охоронюваним законом інтересам для усунення 

безпосередньо небезпеки, що загрожує. Небезпека повинна бути реальною та 

існувати в даний момент. За цією ознакою крайня необхідність близька до 

необхідної оборони; 

– небезпека, що загрожувала охоронюваним інтересам, не могла бути усунута 

іншими засобами, тобто не було можливості обрати інші заходи для захисту, не 

пов’язані зі спричиненням шкоди. Для вирішення питання про застосування 

цієї статті орган або службова особа, що розглядають справу про 

адміністративне правопорушення, повинні визначити, чи було скоєння 

протиправного діяння єдиною можливістю запобігти шкоді; 

– заподіяна шкода повинна бути менш значною, чим відвернена. При оцінці 

заподіяної та відверненої шкоди варто враховувати значимість інтересів, які 

захищались та були порушені. Безумовно, інтереси, пов’язані з життям і 

здоров’ям людини, більше значимі, ніж інтереси майнові. Якщо мова йде про 

майнові інтереси, то в даній ситуації підлягає оцінці вартість заподіяної та 

відверненої шкоди. 

Стаття 19 КпАП встановлює можливість звільнення від адміністративної 

відповідальності при вчиненні проступку у стані необхідної оборони. В ній 

йдеться про те, що не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і 

передбачена КпАП або іншими законами, що встановлюють відповідальність за 

адміністративні правопорушення, але вчинена в стані необхідної оборони, 

тобто при захисті державного або громадського порядку, власності, прав і 

свобод громадян, установленого порядку управління від протиправного 

посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було 

допущено перевищення меж необхідної оборони. 

Головними відмінностями необхідної оборони від крайньої необхідності 

є, по-перше, те, що шкода, яка спричиняється посягаючому може бути навіть 

більшою, ніж потенційно відвернена, адже в даному випадку особа зазнає, як 

правило, раптового посягання, тому не здатна повноцінно оцінити ситуацію. 
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По-друге, шкода заподіюється саме посягаючому, а не іншим охоронюваним 

законом інтересам, тому також може бути більшою. Основне, щоб захист не 

перевищував меж необхідної оборони, тобто відповідав характерові і суспільній 

шкідливості посягання.  

Ст. 22 КпАП передбачає також можливість звільнення від 

адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. На 

жаль, Кодекс не розкриває назване поняття, і це дає підставу думати, що 

малозначність у цьому випадку – поняття оціночне. Малозначність, напевне, 

варто визначати з урахуванням наслідків правопорушень – незначних збитків 

або шкоди. Вищевказана стаття передбачає можливість органа (службової 

особи), уповноваженої вирішувати справу про адміністративне 

правопорушення, звільнити порушника від адміністративної відповідальності 

та обмежитись усним зауваженням.  

Подібне зауваження не тягне для особи ніяких юридичних наслідків, 

однак свідчить про реагування уповноважених органів на протиправну 

поведінку. Цей захід носить скоріше профілактичний характер і спрямований 

на те, аби особа усвідомила протиправність своїх дій і надалі їх не робила. 

Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, також може бути 

звільнена від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на 

розгляд громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням 

характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього 

доцільно застосувати захід громадського впливу (ст.21). 

Таким чином, адміністративне правопорушення (проступок) 

характеризується низкою ознак, до яких ми відносимо: 

1. Адміністративне правопорушення є перш за все діянням (бездіяльністю), 

поведінкою, вчинком людини, тобто актом зовнішнього виявлення ставлення 

особи до реальної дійсності, інших людей, держави, суспільства. Як слід, 

думки, бажання чи інші прояви психічної діяльності юридичного значення не 

мають. Закону непідвладні переконання, думки людей, якщо вони не знайшли 

зовнішнього виявлення. 
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2. Воно є суспільно шкідливим діянням чи бездіяльністю, так як заподіює 

або створює загрозу заподіянням шкоди об’єктам адміністративно-правової 

охорони (матеріальну, моральну, організаційну тощо). 

3. Протиправність адміністративних правопорушень означає, що дію чи 

бездіяльність прямо заборонено адміністративно-правовими нормами. Ознака 

протиправності вказує також на неприпустимість аналогії закону, що сприяє 

зміцненню законності, виключає можливість притягнення до адміністративної 

відповідальності за діяння, не передбачені законодавством про адміністративні 

правопорушення. Отже, сутність протиправності полягає у тому, що конкретне 

діяння визнається адміністративним правопорушенням (проступком), якщо 

воно передбачене як таке чинним адміністративним законодавством. 

4. Адміністративним правопорушенням (проступком) може бути тільки 

винне діяння. Вина входить у юридичний склад конкретного правопорушення і 

є обов’язковою ознакою його суб’єктивної сторони. Однак законодавець вважає 

за потрібне передбачити, що будь-яке адміністративне правопорушення є 

винним. Така позиція законодавця не викликає заперечень, оскільки вона 

відповідає загальновизнаним теоретичним положенням, що без вини немає 

правопорушення і не має бути юридичної відповідальності. Вина полягає у 

психічному ставленні особи до діяння та його шкідливих наслідків і може бути 

умисною або необережною. Умисел може бути прямим чи непрямим. 

Необережна вина виявляється у формі самовпевненості чи недбалості. Ступінь 

вини враховується при накладенні адміністративного стягнення, при звільненні 

від адміністративної відповідальності тощо. Отже, адміністративним 

правопорушенням може бути тільки винне діяння, тобто свідомий, вольовий 

акт протиправної поведінки. 

5. Адміністративна караність свідчить, що адміністративним проступком 

визнається лише таке протиправне, винне діяння, за яке законодавством 

передбачено застосування адміністративних стягнень, що дозволяє відмежувати 

правопорушення від інших протиправних (заборонених адміністративно-
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правовими нормами) вчинків, які не спричинюють застосування 

адміністративних стягнень.  

Розглянуті вище ознаки є найбільш характерними й істотними, 

притаманними будь-якому адміністративному правопорушенню (проступку), 

характеризують фактичну підставу адміністративної відповідальності і 

складають її матеріальне поняття. Останнє конкретизується в законодавстві про 

адміністративні правопорушення у формі конкретних складів проступку, в яких 

законом передбачено необхідні і специфічні ознаки того чи іншого конкретного 

діяння. У свою чергу, матеріальне поняття правопорушення відповідає на 

запитання, що спільного між всіма проступками (наприклад, між дрібним 

хуліганством і дрібним розкраданням), а поняття складу проступку – на 

запитання, в чому відмінність одних проступків від інших.  

 

 

§ 3. Адміністративне стягнення  
 

Під адміністративним покаранням необхідно розуміти міру 

відповідальності, яка застосовується з метою виховання особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги 

до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як 

самим правопорушником, так і іншими особами (ст. 23 КпАП). 

Адміністративне стягнення за конкретне правопорушення встановлюється 

відповідною статтею Кодексу про адміністративні правопорушення або іншим 

законодавчим актом. При цьому ніхто не вправі виходити за межі 

характеристик адміністративного стягнення, як кількісних, так і якісних. 

Наприклад, ст. 148 за пошкодження таксофонів передбачає накладення штрафу 

в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. Це означає, що суд або службова особа виконавчої влади, що 

розглядають справу про даний вид адміністративного проступку, не вправі 

вийти за рамки санкції, установленою даною статтею (наприклад, призначити 
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покарання у вигляді адміністративного арешту або штрафу в розмірі, що 

перевищує 20 НМДГ). 

Перелік адміністративних стягнень закріплений у ст. 24 КпАП, серед 

яких: 

1) попередження; 

2) штраф; 

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; 

4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, 

одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; 

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 

(права керування транспортними засобами, права полювання); 

6) виправні роботи; 

7) адміністративний арешт. 

Необхідно відзначити те, що приведений перелік адміністративних 

стягнень не є вичерпним, оскільки у ст. 24 КпАП зазначено, що Законами 

України може бути встановлено й інші, крім наведених у цій статті, види 

адміністративних стягнень. 

Одним із видів адміністративних стягнень є адміністративне видворення 

за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення 

адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок. 

Адміністративні стягнення поділяються на основні і додаткові. Основні 

стягнення можуть накладатися лише самостійно, забороняється накладати за 

одне правопорушення два або більше основних стягнень. Основними 

адміністративними стягненнями є усі, перераховані у ст.24 КпАП, крім 

оплатного вилучення та конфіскації, особливість яких полягає у тому, що вони 

можуть застосовуватися і як основні, і як додаткові. 

Адміністративні стягнення варто відрізняти від інших примусових 

заходів, до яких відносяться: 
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– адміністративно-попереджувальні заходи (перевірка документів, 

припинення (обмеження) руху транспорту і пішоходів, різні наглядові 

перевірки, адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі, огляд, карантин, примусовий медичний огляд окремих 

категорій громадян тощо). Ціль застосування таких заходів – попередження і 

запобігання правопорушень; 

– заходи адміністративного припинення (вимога припинити протиправне 

діяння, адміністративне затримання, призупинення роботи підприємств, 

припинення експлуатації транспортних засобів, застосування працівниками 

міліції фізичної сили або спеціальних засобів, вилучення речей і документів, 

відсторонення від керування транспортним засобом, огляд на стан сп’яніння, 

затримання транспортного засобу тощо). Ці заходи спрямовані на примусове 

припинення протиправних дій і запобігання їх шкідливих наслідків, а також на 

забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ про адміністративне 

правопорушення і виконання постанов по таких справах. 

Метою адміністративного стягнення не може бути приниження 

людського гідності особи, яка скоїла адміністративне правопорушення, або 

заподіяння їй фізичних страждань, а також нанесення шкоди діловій репутації 

особи. Варто відзначити, що на сьогодні така прогресивна норма в Кодексі 

відсутня, що не відповідає положенням Міжнародного пакту про цивільні і 

політичні права, ст. 10 якого говорить, що „всі особи мають право на гуманне 

поводження і повагу гідності, властивої людській особистості”, а також 

Конституції України.  

Поняття „людська гідність” складається на основі етичних уподобань 

людини. Таким чином, під гідністю розуміється внутрішня самооцінка особи, а 

також сукупність її об’єктивних якостей: моральних установок, рівня знань, 

життєвої позиції, репутації в суспільстві. Ділова репутація – це оцінка 

професійних якостей фізичної особи. Діловою репутацією може володіти не 

тільки громадянин, але і будь-яка юридична особа. 

Приниження людської гідності можуть викликати як незаконні, так і 
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неетичні дії службових осіб, які проводять процесуальні дії, пов’язані із 

застосуванням адміністративного стягнення. У зв’язку із цим ряд норм КпАП 

забороняє службовим особами проведення тих або інших дій, які можуть 

заподіяти шкоду гідності особи. Наприклад, особистий огляд провадиться 

тільки особою однієї статі з оглядуваним в присутності двох понятих тієї ж 

статі (ч. 2 ст. 264). 

Варто відзначити, що у ст.5 Закону України „Про міліцію” зазначено, що 

відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії або 

бездіяльність працівників міліції завдали моральної втрати громадянинові, 

моральних страждань, призвели до порушення його нормальних життєвих 

зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. 

Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові 

внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або 

позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення 

відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального 

характеру.  

Кодекс забороняє заподіяння фізичних страждань особам, які вчинили 

адміністративне правопорушення. Однак адміністративне стягнення, як і будь-

яке інше, може заподіяти особі, як фізичний, так і психологічний дискомфорт. 

При призначенні адміністративного стягнення громадянинові 

враховуються не лише характер скоєного ним адміністративного 

правопорушення, особистість винного, його майновий стан, але і обставини, які 

пом’якшують або обтяжують адміністративну відповідальність. 

Обставинами, що пом’якшують відповідальність за адміністративне 

правопорушення (ст. 34), визнаються: 

1) щире розкаяння винного; 

2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне 

відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; 

3) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання 

або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин.  
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4) вчинення правопорушення неповнолітнім; 

5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину 

віком до одного року. 

Наприклад, сильне душевне хвилювання – афект – характеризується як 

короткочасний розлад психіки, що виникає раптово і закінчується видужанням. 

Стан афекту може обумовлюватись різними причинами, наприклад 

протиправними або аморальними діями потерпілого відносно порушника або 

його близьких.  

Умовою для визнання в якості пом’якшуючої такої обставини, як 

вчинення адміністративного правопорушення в силу збігу тяжких особистих 

або сімейних обставин, є, наприклад, захворювання самого винного або його 

близьких, у зв’язку із чим у винного склалося тяжке матеріальне становище, що 

змусило його піти на порушення закону. 

Включення пункту про вчинення правопорушення вагітною жінкою або 

жінкою, яка має дитину віком до одного року, до обставин, які пом’якшують 

адміністративну відповідальність, обумовлене тим, що вагітність – 

фізіологічний процес, що впливає як на стан здоров’я жінки, так і на її психіку. 

Ці фактори обумовлюють необхідність враховувати стан вагітності в жінки при 

призначенні адміністративного стягнення. Наявність у жінки малолітньої 

дитини може бути визнано пом’якшуючою обставиною тільки в тому випадку, 

якщо вона не позбавлена батьківських прав. Якщо жінка не займається 

вихованням дітей, не проживає з ними тривалий час, жорстоко поводиться з 

ними, то під час призначенні їй адміністративного стягнення наявність у неї 

малолітньої дитини не враховується. 

Перелік обставин, що пом’якшують адміністративну відповідальність, не 

є вичерпним. Частина 2 ст. 34 КпАП надає право органу або службовій особі, 

що розглядає справу про адміністративне правопорушення, визнати 

пом’якшуючі обставини, не зазначені в Кодексі або інших законах України. 

Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне 

правопорушення (ст. 35), визнаються: 
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1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу 

уповноважених на те осіб припинити її; 

2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке 

особу вже було піддано адміністративному стягненню;  

3) вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин; 

4) втягнення неповнолітнього в правопорушення;  

5) вчинення правопорушення групою осіб; 

6) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших 

надзвичайних обставин; 

7) вчинення правопорушення в стані сп’яніння. 

Продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу 

уповноважених на те осіб припинити її, передбачає дії, пов’язані з 

ігноруванням певних вимог уповноважених осіб (наприклад, працівників 

міліції). Від зазначеної обставини, що обтяжує відповідальність, варто 

відрізняти невиконання законних вимог, що утворює самостійне 

правопорушення, наприклад, ст. 185 – злісна непокора законному 

розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування 

з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця.  

Повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке 

особу вже було піддано адміністративному стягненню, свідчить про стійку 

протиправну установку особи. Наявність такої обставини, як вчинення 

правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин, визнається лише за умови 

відповідності певного діяння ознакам злочину (суспільно небезпечне винне 

діяння, вчинене суб’єктом злочину – ст. 11 КК).  

Негативний зміст втягнення неповнолітнього в правопорушення підсилює 

адміністративну відповідальність незалежно від того, у якій формі воно 

здійснювалося – обману, угоди, використання залежного положення тощо. Такі 

дії небезпечні тим, що у неповнолітніх в силу недостатності життєвого досвіду, 

нестійкості психіки, залежного положення від дорослих спотворюються 

життєві установки, які можуть згодом привести до стійкої асоціальної 
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поведінки і, як наслідок, до скоєння більше тяжких правопорушень і злочинів. 

Вчинення правопорушення групою осіб, тобто шляхом об’єднання зусиль 

декількох осіб для протиправної діяльності. Розмір відповідальності кожного 

члена групи встановлюється індивідуально залежно від ступеня участі кожного 

з них у вчиненні правопорушення. 

Вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших 

надзвичайних обставин. До таких обставин крім стихійних лих відносяться: 

масові заворушення, терористичні акти, збройні повстання, міжнаціональні або 

регіональні конфлікти, що супроводжуються насильницькими діями і 

створюють безпосередньою загрозу життю і безпеці громадян, нормальній 

діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, а також 

техногенні катастрофи, надзвичайні екологічні ситуації, епідемії та епізоотії, 

природні катаклізми, катастрофи тощо. При зазначених обставинах люди, як 

правило, залишають без нагляду будинки і майно. Знаючи про це, 

правопорушник використовує безпорадність і розгубленість людей у своїх 

протиправних інтересах. Тому вчинення адміністративного правопорушення в 

умовах надзвичайних ситуацій являє собою підвищену суспільну небезпеку. 

Вчинення правопорушення в стані сп’яніння, під яким розуміється 

наявність в організмі алкоголю або наркотичних речовин. При підозрі, що 

правопорушник перебуває в стані сп’яніння, здійснюється його огляд. Він може 

бути проведений як з використанням технічних засобів, так і шляхом 

направлення правопорушника до медичної установи. Однак орган або службова 

особа, що призначають адміністративне стягнення, залежно від характеру 

скоєного правопорушення можуть і не визнати дану обставину обтяжуючою. 

Перелік обставин, що обтяжують адміністративну відповідальність (на 

відміну від переліку обставин, які її пом’якшують), є вичерпним. Це означає, 

що ніякі інші обставини, не зазначені в ст. 35 КпАП, при призначенні 

покарання не можуть бути визнані обтяжуючими. 

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних 

правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне 
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правопорушення окремо. Якщо особа вчинила кілька адміністративних 

правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же 

органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, 

встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До 

основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових 

стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених 

правопорушень. 

Статтею 38 КпАП передбачено, що адміністративне стягнення може бути 

накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при 

триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення. Проте, у разі 

відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, 

але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення 

адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня 

прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її 

закриття. 

Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня 

закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного 

правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана 

адміністративному стягненню. 

Якщо у результаті вчинення адміністративного правопорушення 

заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або 

організації, то адміністративна комісія, виконавчий орган сільської, селищної, 

міської ради під час вирішення питання про накладення стягнення за 

адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про 

відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а суддя районного, районного 

у місті, міського чи міськрайонного суду — незалежно від розміру шкоди, крім 

випадків, передбачених частиною другою цієї статті. 

Коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг шістнадцяти років і має 

самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного 
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мінімуму доходів громадян, суддя має право покласти на неповнолітнього 

відшкодування заподіяної шкоди або зобов’язати своєю працею усунути її. 

В інших випадках питання про відшкодування майнової шкоди, 

заподіяної адміністративним правопорушенням, вирішується в порядку 

цивільного судочинства. 

 

§ 4. Види адміністративний стягнень і порядок їх 

застосування 
 

Попередження. Це адміністративне стягнення полягає в офіційному осуді 

вчиненого проступку і застереженні правопорушника від його повторення у 

майбутньому. Як правило, воно накладається за вчинення малозначного 

адміністративного правопорушення і тільки у тому випадку, якщо така санкція 

передбачена конкретною статтею законодавчого акту. Наприклад, покарання у 

вигляді попередження за адміністративні правопорушення у сфері дорожнього 

руху передбачається у кількох статтях КпАП. 

Попередження завжди виноситься в письмовій формі. Ця ознака відрізняє 

його від усного зауваження, яке за звичай застосовується у випадку звільнення 

особи від адміністративної відповідальності. У переважній більшості випадків 

воно оформляється шляхом винесення постанови уповноваженим на те органом 

або посадовою особою. Постанова про накладення адміністративного стягнення 

у вигляді попередження оголошується негайно по закінченню розгляду справи. 

У разі відсутності порушника на момент розгляду справи йому протягом трьох 

днів від дня винесення постанови вручається під розписку її копія. Копія 

постанови може бути вручена також потерпілому на його прохання. 

Оформлення попередження означає, що дані про вчинене 

правопорушення і правопорушника будуть піддані обліку у встановленому 

законом порядку. Особа, якій призначене адміністративне стягнення у вигляді 

попередження за вчинення адміністративного правопорушення, вважається 

підданою даному стягненню протягом одного року. 
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Адміністративний штраф. Стаття 27 КпАП визначає штраф як грошове 

стягнення, яке накладається на громадян і службових осіб за адміністративні 

правопорушення. Штраф може бути встановлений не тільки за проступки, 

передбачені Кодексом, але й іншими законами, що передбачають 

адміністративну відповідальність. 

Адміністративний штраф може бути виражений у величині, кратній: 

– НМДГ (неоподатковуваному мінімуму доходів громадян); 

– вартості предмета адміністративного правопорушення на момент закінчення 

або припинення адміністративного правопорушення; 

– сумі неоплачених податків, зборів, що підлягають сплаті на момент 

закінчення або припинення адміністративного правопорушення, або сумі 

незаконної валютної операції. 

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян (НМДГ) – це гарантований 

законом мінімальний розмір оплати одиниці робочого часу при виконанні 

простих робіт у нормальних умовах. Він дорівнює сімнадцяти гривням. 

Відповідно, від цієї цифри і проводяться розрахунки. 

Мінімальний розмір штрафу, передбачений КпАП, – 0,1 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (наприклад, ч.1 ст.127 та ін.), 

максимальний – 500 неоподаткованих мінімумів (ст.148-5, 164-14 та ін.).  

Проте, у ст.135 КпАП встановлено інший порядок визначення розміру 

штрафу – він накладається у десяти- або двадцятикратному розмірі від вартості 

проїзду залежно від виду транспорту, на якому вчинено безквитковий проїзд. 

Штраф – змінна величина. Штрафи, як правило, носять умовно-

визначений характер. Це означає, що санкція за конкретне правопорушення 

встановлюється у вигляді мінімального і максимального розміру штрафу. 

Наприклад, керування транспортними засобами особами, які не мають права 

керування цими засобами, або передача керування транспортним засобом особі, 

яка не має права керування (ст. 126), тягне за собою накладення штрафу від 

двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 68 

грн.). Така градація дозволяє диференціювати розмір штрафу залежно від 
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характеру правопорушення, особистості правопорушника, обставин, що 

пом’якшують або обтяжують відповідальність. 

Адміністративний штраф застосовується як у судовому, так і в 

позасудовому порядку. Якщо при вчиненні правопорушення призначається 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, який, як правило, не перевищує 

трьох НМДГ, стягнення штрафу можливо в рамках спрощеного провадження 

без складання протоколу (ст. 258), але з обов’язковим врученням квитанції 

встановленого зразка (ст. 309). Втім, це не стосується штрафів, які 

накладаються за вчинення правопорушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспорту. В цих випадках обов’язково 

складається протокол про адміністративне правопорушення. 

Сума адміністративного штрафу відповідно до законодавства 

зараховується в бюджет у повному обсязі. 

Виконання постанови про накладення адміністративного штрафу 

регулюється ст. 307 КпАП. Вона встановлює строк добровільної сплати 

штрафу: він дорівнює п’ятнадцяти дням від дня вручення постанови про 

накладення штрафу, а у разі оскарження або опротестування такої постанови – 

не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги 

або протесту без задоволення. В окремих випадках правопорушника може бути 

надана відстрочка сплати штрафу в порядку і на підставах, передбачених 

законодавством. 

Особа, що оплатила штраф, повинна пред’явити квитанцію про сплату в 

орган, який виніс постанову про накладення штрафу (наприклад, ДАІ). З цього 

моменту зазначена постанова вважається виконаною. 

У разі відсутності в неповнолітнього правопорушника самостійного 

заробітку адміністративний штраф стягується з його батьків або інших 

законних представників. 

Якщо штраф не сплачений добровільно в зазначений термін, постанову 

про його накладення виконують примусово. Це означає, що копія постанови 

про призначення адміністративного покарання у вигляді штрафу направляється 
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суддею, органом або посадовою особою, яка винесла постанову, в організацію, 

де правопорушник працює, навчається або одержує пенсію, для утримання 

суми штрафу з його заробітної плати, винагороди, стипендії, пенсії або з інших 

доходів. 

Закон України „Про виконавче провадження” (далі – Закон) визначив 

наступні умови, яких необхідно дотримуватись при примусовому стягненні 

штрафів: 

– стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника вираховується 

із суми, що залишається після утримання податків; 

– при утриманні із заробітної плати або прирівняних до неї платежів за 

працівником повинно бути збережено 50% заробітку, незалежно від кількості 

стягнень, які утримуються (ст. 70); 

– на деякі види доходів не може бути звернено стягнення штрафу, зокрема на 

різні види допомоги (по вагітності, на лікування, матеріальної), компенсації (за 

невикористану відпустку, у зв’язку з переведенням на іншу роботу) та дотацій 

(на обіди, придбання путівок) (ст. 73). 

Частина 6 ст. 44 Закону визначає що, штраф відноситься до останньої – 

п’ятої черги задоволення вимог за виконавчими документами, тобто існує 

багато інших вимог щодо стягування, які підлягають задоволенню набагато 

раніше. 

Якщо до моменту примусового виконання адміністративного стягнення у 

вигляді штрафу громадянина звільнено з місця роботи або стягнення суми 

штрафу з його заробітної плати або інших доходів з будь-яких причин 

неможливе, адміністрація в триденний строк від дня звільнення цієї особи або 

настання події, що тягне неможливість стягнення суми штрафу, повинна 

повернути копію постанови про накладення штрафу судді, в орган або 

посадовій особі, яка винесла постанова, із вказівкою нового місця роботи 

громадянина (у тому випадку, якщо воно відомо) або причин, через які 

адміністративне стягнення виконати неможливо, а також з оцінкою про 

утримання у випадку, якщо такі дії провадилися. 
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Якщо особа, піддана адміністративному стягненню у вигляді штрафу, не 

працює або стягнення штрафу з його заробітної плати або інших доходів 

неможливе, постанова про накладення адміністративного штрафу 

направляється до відповідних підрозділів Державної виконавчої служби для 

звернення стягнення на майно боржника. Порядок звернення стягнення на 

майно боржника встановлений ст. 50 Закону „Про виконавче провадження”. 

Відповідно до цієї норми закону при відсутності в боржника коштів, достатніх 

для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається на інше належному 

боржникові майно, крім майна, на яке відповідно до законодавства не може 

бути звернено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника полягає в 

його арешті (опису), вилученні та примусовій реалізації. 

У тому випадку, якщо адміністративний штраф стягується на місці 

вчинення громадянином адміністративного правопорушення, йому видається 

квитанція встановленого зразка, яка є документом суворої фінансової звітності 

(ст. 309 КпАП). У квитанції повинні бути зазначені: 

– дата її видачі; 

– посада, прізвище, ініціали посадової особи, що назначила адміністративне 

стягнення; 

– відомості про особу, притягнуту до адміністративної відповідальності; 

– стаття Кодексу або відповідного закону, що передбачає адміністративну 

відповідальність за дане правопорушення; 

– час і місце вчинення адміністративного правопорушення; 

– сума стягуваного адміністративного штрафу. 

Квитанція виписується у двох екземплярах і підписується службовою 

особою, яка назначила адміністративне стягнення, а також самим 

правопорушником. 

Якщо правопорушник з якихось причин не бажає оплатити штраф на 

місці (відсутність грошей, незгода із сумою штрафу, заперечування самого 

факту вчинення адміністративного правопорушення), повинен бути складений 

протокол і провадження у справі про адміністративне правопорушення 
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здійснюється в загальному порядку. 

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення. Таким є його 

примусове вилучення і наступна реалізація з передачею колишньому 

власникові вирученої суми за винятком витрат, пов’язаних з проведенням 

виконавчих дій (ч. 2 ст. 312). Цей вид стягнення реалізовується державним 

виконавцем. Лише в окремих випадках у разі вилучення вогнепальної зброї та 

боєприпасів постанови про даний вид стягнення виконуються органами 

внутрішніх справ. 

Даний вид покарання може бути призначений тільки в судовому порядку 

(ст. 28). Вилучене знаряддя або предмет вчинення правопорушення не підлягає 

знищенню, а направляється на реалізацію. Виручена сума за винятком 

необхідних видатків не надходить у дохід держави, а передається особі, у якої 

ці предмети були примусово вилучені. Подібне стягнення застосовується тільки 

відносно тих предметів і знарядь, які перебувають у власності правопорушника. 

Оплатне вилучення як вид стягнення не слід плутати з вилученням речей і 

документів, виявлених при затримання, особистому огляді або огляді речей. 

Вилучення речей і документів, що мають доказове значення у справі про 

адміністративне правопорушення, здійснюється уповноваженими на те 

посадовими особами в присутності двох понятих. Вилучені речі і документи 

зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення і 

визначення їх подальшої долі. 

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об’єктом адміністративного правопорушення. На відміну від оплатного 

вилучення цей вид стягнення являє собою примусове безоплатне звернення до 

доходу держави речей, які були знаряддям або предметом вчинення 

адміністративного правопорушення. Наприклад, такий вид стягнення 

застосовується за заготівлю, переробку або збут радіоактивно забруднених 

продуктів харчування чи іншої продукції (ст. 42-2), порушення правил торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами (ст. 156) тощо.  
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Конфіскація може бути призначена тільки за рішенням суду. Безоплатне 

вилучення мисливської рушниці, боєприпасів або інших дозволених знарядь 

полювання чи рибальства не може застосовуватися до осіб, для яких ці види 

занять є основним законним джерелом існування (ч. 2 ст. 29). 

Позбавлення спеціального права, наданого громадянинові. Такий вид 

адміністративного стягнення передбачений ст. 30 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення і застосовується за грубе або систематичне 

порушення порядку користування цим правом у випадках, передбачених 

Кодексом. Закон передбачає два види таких заборон: 1) позбавлення права 

керування транспортними засобами; 2) позбавлення права полювання. 

Транспортний засіб – це джерело підвищеної небезпеки, що обумовлює 

необхідність суворого дотримання Правил дорожнього руху. Застосування 

позбавлення спеціального права керування транспортними засобами спричиняє 

заборону займатися певною діяльністю, наприклад для водія-професіонала – 

заборона на певний час працювати за спеціальністю, а для водія-аматора – 

заборона керувати належним йому або іншим особам транспортним засобом.  

У разі винесення постанови про позбавлення права керування 

транспортним засобом посвідчення водія правопорушникові не повертається, а 

дія тимчасового дозволу (талону) припиняється по закінченню терміну, 

встановленого для подання скарги або до прийняття рішення по скарзі (ст. 318). 

Якщо водій ухиляється від здачі посвідчення, то посадова особа, на яку 

покладено виконання стягнення інформує про це співробітників дорожньо-

патрульної служби, дільничних інспекторів міліції, співробітників ППСМ, а 

також адміністрацію за місцем роботи порушника. 

Позбавлення права керування засобами транспорту не може 

застосовуватись до осіб, які користуються цими засобами у зв’язку з 

інвалідністю, за винятком випадків керування в стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння, а також у разі невиконання вимоги 

працівника міліції про зупинку транспортного засобу, залишення місця 

дорожньо-транспортної пригоди, ухилення від огляду на наявність 
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алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння (ст. 30). 

Позбавлення права полювання означає заборону займатися полюванням і 

також має свої особливості. Воно виконується шляхом вилучення посвідчення 

мисливця службовими особами органів мисливського господарства (ч. 2 ст. 242 

КпАП). 

Позбавлення спеціального права призначається за грубе або систематичне 

порушення порядку користування цим правом, що свідчить про застосування 

цього виду стягнення у виняткових випадках. Строк позбавлення спеціального 

права не може перебільшувати трьох років (ст. 30) і починається від дня 

набуття законної сили постанови про призначення такого адміністративного 

стягнення. Однак якщо особа ухиляється від здачі відповідного посвідчення, то 

термін починається від дня здачі особою або дня вилучення в нього 

посвідчення або спеціального дозволу (ст. 321). 

Виправні роботи. Виправні роботи застосовуються на строк до двох 

місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до двадцяти процентів її 

заробітку в дохід держави. Виправні роботи призначаються судом (суддею) (ст. 

31). 

Постанова суду (судді) про застосування виправних робіт надсилається 

органу Державного департаменту України з питань виконання покарань на 

виконання (ст. 322). 

Відбування виправних робіт обчислюється часом, протягом якого 

порушник працював і з його заробітку провадилось відрахування. У строк 

відбування стягнення зараховується час, протягом якого порушник не працював 

з поважних причин і йому відповідно до закону виплачувалась заробітна плата. 

До цього строку також зараховується час хвороби, час, наданий для догляду за 

хворим, і час проведений у відпустці по вагітності і родах. Час хвороби, 

спричиненої сп’янінням або діями, пов’язаними з сп’янінням, до строку 

відбування виправних робіт не зараховується (ст. 323). 

У разі ухилення особи від відбування виправних робіт, застосованих за 
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вчинення дрібного хуліганства, постановою судді не відбутий строк виправних 

робіт може бути замінено штрафом від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або адміністративним арештом з розрахунку один 

день арешту за три дні виправних робіт, але не більш як на п’ятнадцять діб (ст. 

324). 

Адміністративний арешт. Даний вид стягнення варто відрізняти від 

адміністративної затримання і доставлення у відділення міліції. 

Адміністративне затримання і доставлення – це заходи забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, які провадяться з 

метою їх припинення, встановлення особи правопорушника, складання 

протоколу, забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи про 

адміністративне правопорушення тощо. Адміністративне затримання і 

доставлення не є стягненнями, хоча вони пов’язані з певним обмеженням 

свободи. 

Адміністративний арешт – це стягнення за вже скоєне адміністративне 

правопорушення, що полягає в утримуванні порушника в умовах ізоляції від 

суспільства. Воно встановлюється на строк до 15 діб і виключно судом (ст. 32). 

При виконанні стягнення у вигляді адміністративного арешту 

правопорушник утримується в умовах ізоляції від суспільства, під охороною, у 

призначені для цих цілей установах – спеціальних приймальниках, які 

визначають органи внутрішніх справ (ст. 327). Арештованому забезпечуються 

постійний нагляд з метою запобігання вчинення ним нових правопорушень. Не 

допускається перебування правопорушника у в’язниці, виправній колонії або 

колонії-поселенні. 

Адміністративний арешт – єдине адміністративне стягнення, пов’язане з 

обмеженням волі, тому воно може бути призначено за окремі види найбільш 

тяжких суспільно шкідливих адміністративних правопорушень. До таких 

проступків відносяться: 

– Ст. 44 – Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в 



 64

невеликих розмірах. 

– Ст. 51 – Дрібне викрадення чужого майна. 

– Ст. 173 – Дрібне хуліганство. 

– Ст. 173-2 – Вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного припису. 

– Ст. 185 – Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника 

міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону, військовослужбовця.  

– Ст. 185-1 – Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, 

вуличних походів і демонстрацій. 

– Ст. 185-3 – Прояв неповаги до суду. 

– Ст. 185-10 – Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі 

військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України 

або члена громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону. 

– Ст. 204-1 – Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання 

державного кордону України. 

Призначення цього адміністративного стягнення за інші види проступків є 

незаконним, адже арешт є винятковою мірою покарання, коли по обставинах 

справи і з урахуванням даних про особистість порушника іншої міри недостатньо. 

Частина 2 ст. 32 КпАП забороняє застосування адміністративного арешту 

до вагітних жінок, жінок, які мають дітей у віці до 12 років (якщо жінка у 

встановленому законом порядку не позбавлена батьківських прав), до осіб, які 

не досягли віку 18 років, а також інвалідів I і II груп. 

Строк адміністративного арешту обчислюється цілодобово, причому в 

цей строк включається строк адміністративного затримання. Адміністративний 

арешт, хоча й пов’язаний з певним обмеженням волі, не вважається 

позбавленням волі і не спричиняє судимості. На відміну від інших видів 

адміністративних стягнень постанова судді про адміністративний арешт 

підлягає негайному виконанню органом внутрішніх справ, а не від дня набуття 

відповідною постановою законної сили (ст. 326).  
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Особи, піддані адміністративному арешту, можуть бути використані на 

фізичних роботах виконавчими органами сільських, селищних або міських рад. 

За час перебування під арештом заробітна платня правопорушникам за місцем 

роботи не виплачується (ст. 328).  

 

§ 5. Вас зупинила людина у міліцейській формі 
 

Будь-який працівник міліції, який здійснює патрулювання або виконує 

інші завдання щодо охорони громадського порядку, забезпечення громадської 

безпеки зобов’язаний, насамперед, керуватися Законом України „Про міліцію” 

(далі – Закон), у ст.5 якого зазначено, що при звертанні до громадянина 

працівник міліції зобов’язаний назвати своє прізвище, звання та пред’явити на 

його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами 

працівник міліції повинен виявляти високу культуру і такт. Кожному 

громадянинові, який вступає в контакт із постовим міліціонером, необхідно 

знати, якими правами користується працівник ППСМ під час виконання 

службових обов’язків, і які права має він сам. 

Пункт 2 ст. 11 Закону надає працівникові міліції право перевіряти в 

громадян документи, що засвідчують особу. Однак закон обмежує це право 

вказівкою на те, що перевірка документів у громадян може провадитися тільки 

в тих випадках, якщо працівник міліції має достатні підстави підозрювати їх у 

вчиненні злочину або вважати, що вони перебувають у розшуку, або є привід 

до порушення у відношенні них провадження про адміністративне 

правопорушення.  

Наприклад у п. 229 Статуту патрульно-постової служби міліції України 

(далі - Статуту) наряд міліції має право перевіряти у громадян при підозрі у 

вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші 

документи, необхідні для з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд 

і контроль за виконанням яких покладено на міліцію. Провадити особистий 

огляд, огляд речей, вилучення речей і документів. При необхідності складати 
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протоколи про адміністративні правопорушення.  

Проте, Закон, на жаль, не дає відповіді на запитання, що саме необхідно 

розуміти під „підозрою у вчиненні правопорушень”. У п.136 Статуту лише 

зазначені підстави, за наявності яких наряди мають право доставляти в міліцію 

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, який є лише одним із видів 

правопорушень, і до яких віднесено: 

а) коли цю особу застигли при вчиненні злочину або безпосередньо після 

його вчинення; 

б) коли очевидці, в тому числі і потерпілі, прямо вкажуть на особу, як на 

таку, що вчинила злочин; 

в) коли на підозрюваному або на його одязі, при ньому або в його житлі 

знайдені явні сліди злочину. 

За наявності інших даних, які дають підставу підозрювати особу у 

вчиненні злочину, вона може бути доставлена в міліцію тільки в тому випадку, 

якщо намагалася втекти або коли не має постійного місця проживання, або 

коли не встановлена особа підозрюваного. 

У пункті 229 Статуту патрульно-постової служби міліції наголошується 

на тому, що вимога про пред’явлення документа повинна висловлюватися 

впевнено, але ввічливо і тактично, а при перевірці патрульні міліціонери також 

зобов’язані поводитися з документами акуратно (не м’яти і не згортати 

сторінки, оберігати від дощу і снігу, не забруднювати руками). Якщо в 

документі знаходяться гроші, які-небудь записки та інші папери або цінності, 

запропонувати власнику вилучити їх звідти. 

Якщо після перевірки документів підозри не підтвердилися, виходить, 

вони були недостатніми. У такому випадку в громадянина є підстави для 

оскарження подібних дій, тим більше, якщо вони спричинили для нього будь-

які негативні наслідки, у тому числі і моральну шкоду (про оскарження дій 

міліції, що порушують права і свободи громадян йтиметься далі). 

Статті 140 і 141 Статуту ППСМ зобов’язують працівника міліції в будь-

яких випадках виявляти високу культуру і такт із громадянами, звертатися до 
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них на „Ви”, свої зауваження і вимоги викладати в переконливій і зрозумілій 

формі, не допускати суперечок і дій, що ображають честь і гідність. 

Патрульний (постовий) міліціонер при звертанні до громадянина повинен 

привітатися з ним, приклавши руку до головного убору, назвати свою посаду, 

звання і прізвище, після чого стисло повідомити причину і ціль звернення.  

У розмові із громадянином працівник міліції зобов’язаний проявляти 

спокій і витримку, не повинен вступати у суперечки, втрачати самовладання, 

відповідати грубістю на грубість та у своїх діях керуватися особистими 

неприязними почуттями. Зауваження порушникам, що мають при собі дітей, 

треба, по можливості, робити так, щоб діти цього не чули. З підлітками 

міліціонери повинні спілкуватися так само чемно, як і з дорослими. Зауваження 

дітям робляться з урахуванням їх віку та рівня розвитку. 

Міліціонери не повинні втручатися у суперечки особистого (домашнього) 

характеру, за винятком випадків, коли є безпосередня небезпека для життя і 

здоров’я громадян, допускається порушення громадського порядку або хто-

небудь потребує допомоги міліції. 

Подібні вимоги передбачені і для працівників ДПС у взаємовідносинах з 

учасниками дорожнього руху. Так, у п.22 Інструкції з діяльності підрозділів 

дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України зазначено, що 

взаємовідносини працівників ДПС з учасниками дорожнього руху мають 

ґрунтуватися на принципах дотримання законності, забезпеченні свободи та 

недоторканності особи, забезпеченні її прав, уважному, доброзичливому і 

поважливому ставленні до громадян. При зверненні до учасників дорожнього 

руху працівник ДПС повинен чітко відрекомендуватися, назвавши свою посаду, 

спеціальне звання і прізвище, та повідомити про причину зупинки 

транспортного засобу і суть скоєного правопорушення. У разі звернення 

громадян (щодо надання допомоги, одержання інформації про злочин і т.ін.) 

працівник ДПС, виконавши ті ж самі вимоги, у межах своєї компетенції, 

зобов’язаний вжити заходів щодо надання допомоги і діяти відповідно до своїх 

функціональних обов’язків. 
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У розмові з громадянами працівники ДПС зобов’язані виявляти спокій і 

витримку. Недопустимі: гордовитий тон, грубощі, вирази та репліки, які 

ображають людську гідність, будь-які дії, що свідчать про неповагу до 

громадян, коментарі, які не стосуються виконання службових обов’язків. 

На вимогу громадянина працівник ДПС ДАI зобов’язаний пред’явити 

службове посвідчення. 

Працівник ДПС при зупинці транспортного засобу зобов’язаний без 

затримки підійти до водія. Для розмови з водієм не обов’язково запрошувати 

його вийти з автомобіля, крім випадків: 1) якщо перебування працівника ДПС 

поруч із зупиненим транспортним засобом створює загрозу особистій безпеці 

працівника. У цьому випадку розмову з водієм слід проводити на тротуарі 

(узбіччі); 2) з метою усунення технічної несправності транспортного засобу або 

порушень правил перевезення вантажів; 3) коли є достатні підстави вважати, 

що водій перебуває у стані сп’яніння; 4) для проведення (у присутності водія) 

звірки ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів транспортного засобу із 

записами в реєстраційних документах; 5) коли водій або пасажири 

підозрюються у скоєні злочину; 6) у інших випадках, коли є необхідною участь 

водія в оформленні документів або наданні допомоги іншим учасникам 

дорожнього руху. 

Дійсна причина зупинення транспортного засобу, якщо його водій або 

пасажири підозрюються у скоєні злочину або причетності до ДТП, не 

повідомляється. При цьому працівник ДПС розмовляє з водієм, не розкриваючи 

характеру своїх намірів. 

Роз’яснення порушникові про неправомірність його дій необхідно давати 

доброзичливо, переконливо і ясно, з посиланням на відповідні вимоги Правил 

дорожнього руху та інших нормативно-правових актів України у сфері безпеки 

дорожнього руху. При перевірці документів з ними слід поводитися акуратно, 

не робити в них будь-яких поміток. Якщо в документи вкладені гроші чи цінні 

папери, необхідно запропонувати власникові забрати їх. 

При складанні протоколу працівник ДПС зобов’язаний роз’яснити особі її 
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права, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, а 

саме щодо можливості ознайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, 

надавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися 

юридичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою і користуватися 

послугами перекладача, якщо він не володіє мовою, якою ведеться 

провадження, оскаржувати рішення по справі в установленому порядку. 

Працівник ДПС повинен надавати допомогу водіям в усуненні причин, 

що призвели до вимушеної зупинки в дорозі, а в необхідних випадках сприяти 

громадянам в: 1) організації надання першої медичної допомоги постраждалим 

у ДТП і доставляння їх до медичних закладів; 2) захисті від протиправних 

зазіхань на їхнє життя і здоров’я, а також в охороні їх власності; 3) роз’ясненні 

особливостей проїзду територією маршруту, що обслуговується; 4) можливому 

усуненні технічних несправностей транспортного засобу і транспортуванні 

ушкодженого транспортного засобу. 

Кожен працівник міліції, який заступив на пост або здійснює 

патрулювання певної ділянки, повинен бути одягнений у формений одяг, а 

працівник ДАІ (ДПС) – мати закріплений на форменому одязі нагрудний 

номерний жетон (бляху), на якому зазначені його персональний номер і 

найменування підрозділу, у якому він служить. На лівому рукаві в міліціонера 

повинен бути нашитий шеврон стандартного розміру з емблемою „МВС 

України”, а на правому – аналогічний шеврон з емблемою підрозділу, де 

проходить службу міліціонер. Виняток складають лише працівники міліції 

метрополітену: вони можуть носити індивідуальні планки (бейджики), на яких 

вказуються посада, звання і прізвище працівника міліції. 

Працівник міліції, який заступає на службу, мусить мати охайний вид і 

справне спорядження. При собі він повинен мати: 

– службове посвідчення; 

– службову книжку, карту маршруту або поста; 

– табельну вогнепальну зброю із двома спорядженими обоймами (магазинами); 

– гумовий кийок; 
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– радіостанцію; 

– наручники; 

– свисток; 

– службову сумку або планшет, авторучку; 

– індивідуальний медичний пакет (аптечку). 

Залежно від виконуваних завдань додатково видаються: 

– бланки протоколів про адміністративні правопорушення; 

– квитанції про сплату штрафів на місці; 

– мегафони; 

– кишеньковий електричний ліхтар; 

– ключі від спеціального телефону, дверей залізничних вагонів; 

– засоби індивідуального хімічного захисту та інші спеціальні засоби. 

Серед перерахованих вище предметів особливу увагу варто приділити 

картці маршруту патрулювання або картці поста. Такий документ зобов’язаний 

мати при собі кожен працівник ППСМ або ДПС під час виконання службових 

обов’язків. Картка складається у двох екземплярах: один зберігається в 

черговій частині, а інша видається наряду міліції перед виходом на службу. В 

цій картці повинні бути зазначені: 

– маршрут патруля, його довжина та межі; 

– час несення служби; 

– об’єкти і зони, які потребують особливої уваги; 

– порядок руху по маршруту і основні тактичні прийоми несення служби; 

– особливі обов’язки нарядів із запобігання та припинення злочинів і 

адміністративних правопорушень, а також можливі дії у разі ускладнення 

оперативної обстановки; 

– порядок взаємодії та зв’язку із сусідніми нарядами, черговою частиною 

органу внутрішніх справ, до якого прикріплений співробітник ППСМ, 

дільничними інспекторами міліції, громадськими формуваннями, а також зони 

„мертвого” радіозв’язку і способи альтернативного зв’язку із цими зонами. 

Картка маршруту патрулювання або маршруту поста обмежує дії 
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патрульно-постових нарядів певною територією. Тому, наприклад, не має права 

звертатися до вас із вимогами працівник ППСМ, прикріплений до одного 

райвідділу, на території обслуговування іншого. Винятком із цього правила є 

випадки, коли працівники міліції бере участь у реалізації окремих операцій 

(наприклад, при проведенні масових заходів, футбольних матчів, у зоні аварій 

або стихійних лих, при проведенні різних спеціальних рейдів тощо). 

Більшість працівників міліції – непогані психологи. Вони ніколи не 

перевірятимуть документи в особи, яка складає враження впевненої в собі 

людини, і не будуть звертатися до неї з будь-якими вимогами. І прикро, те, що 

найчастіше в цьому винні самі громадяни, переважна більшість яких ставляться 

до працівників міліції у формі з побоюванням, відчуваючи власну 

незахищеність. Отже, якщо ми не навчимося себе поважати, а також розуміти, 

що міліціонер на вулиці покликаний захищати наші права і охоронювані 

законом інтереси, ситуація не зміниться ніколи. У спілкуванні з міліціонерами 

тримайтеся впевнено, і психологічна перевага буде на вашому боці. 

Таким чином, сценарій спілкування з міліціонером, який зупинив вас на 

вулиці, у метро або будь-якому іншому громадському місці повинен бути 

приблизно таким. За загальним правилом працівник міліції, підійшовши, до вас, 

повинен віддати честь, представитись, а потім стисло викласти причину і ціль 

звернення. В 99,9% випадків він просить пред’явити документи, не пояснюючи, 

однак, причин свого інтересу до вас. Навіть якщо з документами у вас усе в 

порядку, зупиніться і оцініть обстановку: чи має працівник міліції, який 

зупинив вас, номерний жетон або бейджик, чи є при ньому зброя, один він чи 

неподалік перебуває решта наряду тощо. Варто звернути увагу також, у якому 

місці і в який час до вас звернулися. Навіть якщо міліціонер представився за 

всією формою, попросіть його пред’явити службове посвідчення. 

Патрульний (постовий) міліціонер під час виконання службових 

обов’язків на першу вимогу службових осіб і громадян мусить назвати своє 

прізвище, місце роботи і пред’явити службове посвідчення для ознайомлення, 

не випускаючи його з рук (ст. 142 Статуту). Ці ж вимоги поширюються і на всіх 
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інших працівників міліції під час виконання ними службових обов’язків, 

пов’язаних зі спілкуванням з громадянами. Відмова працівника міліції 

пред’явити вам свої документи вже сама по собі є службовим порушенням, про 

що ви йому можете повідомити. Як правило, цього буває досить, щоб 

попередити майбутню зухвалу, а інколи і протиправну поведінку міліціонера. 

Якщо він все ж таки не пред’явить свої документи, а ситуація, за вашою 

оцінкою не є загрозливою або небезпечною, ви можете впевнено заявити, що 

зобов’язані виконувати тільки законні вимоги працівника міліції під час 

виконання ним службових обов’язків. А оскільки відсутність посвідчення 

породила у вас сумніви у законності його дій, розмову на цьому можна 

закінчити. У такому випадку ви маєте повне право припинити спілкування з 

міліціонером і спокійно рухатись далі у своїх справах, тому що всі його 

наступні вимоги і дії будуть протиправними і виконувати їх ви не зобов’язані. 

Як правило, у даній ситуації для міліціонера спрацьовує елемент несподіванки, 

тому йому буде потрібен час на те, щоб оцінити такий поворот подій і 

адекватно на нього відреагувати.  

Насторожити вас повинні також відсутність індивідуалізуючих ознак 

(номерної бляхи, жетона), невиразно вимовлені звання і прізвище без 

згадування посади або явне небажання представитися, а також відсутність 

міліцейського спорядження тощо. Все це вказує на те, що, швидше за все, 

відносно вас будуть розпочаті незаконні дії, оскільки працівник міліції 

намагається приховати свої дані, щоб згодом ускладнити його ідентифікацію у 

випадку, якщо ви вирішите оскаржити його дії. 

Ознайомлюючись зі службовим посвідченням міліціонера, який 

звернувся до вас, не потрібно квапитись. Ви маєте повне право попросити 

працівника міліції тримати посвідчення на рівні ваших очей, а також надати 

вам можливість записати його дані. Зверніть увагу на термін дії посвідчення – 

він може закінчитись, тому статус працівника міліції буде не підтвердженим.  

Не полініться, навіть якщо ви поспішаєте у справах, зафіксувати на папері 

дані посвідчення. Звичайно, не варто підозрювати кожного постового 
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міліціонера в спробі здійснення проти вас незаконних дій, але перестрахуватися 

ніколи не зашкодить. Одночасно ви можете попросити показати вам картку 

поста або маршруту. Закон не зобов’язує міліціонера знайомити вас із такою 

карткою, однак у даній ситуації також спрацює психологічний фактор. 

Працівник міліції зрозуміє, що ви юридично „підковані” і уразі необхідності 

готові захищати свої права.  

Якщо ж все-таки перераховані вище аргументи не допомогли і контакт з 

міліціонером триває, необхідно пам’ятати головне. Якщо ваші документи в 

повному порядку і ви не скоїли ніякого правопорушення, то ви повністю і в 

усьому праві. Стаття 62 Конституції України закріплює положення, що людина 

не зобов’язана доводити свою невинуватість. Ви так само не зобов’язані 

доводити свою правоту – нехай цим займаються працівники міліції. У будь-

якому разі по можливості не дозволяйте міліціонерам доставляти себе у 

відділення і вилучати паспорт. Твердо скажіть їм, що всі незаконні дії з їх боку 

обов’язково будуть оскаржені. Не піддавайтеся на провокації, оскільки за 

відсутності реальних підстав для перевірки ваших документів або притягнення 

вас до адміністративної або кримінальної відповідальності міліціонери можуть 

своєю грубістю або, більше того, погрозами провокувати вас на протиправні дії. 

Намагайтесь не втрачати спокій та витримку, не піддаватись емоціям, не 

намагайтеся чинити опір.  

У більшості випадків міліцейські чини наводять один аргумент, який, на 

їх погляд, виправдує масові перевірки документів: в міліцію постійно 

надходять орієнтування на пошук злочинців, яких повинні виявляти і 

затримувати наряди ППСМ. Однак у той же час статистика ефективності 

роботи патрулів в даному напрямку є доволі низькою (не плутати з 

ефективністю діяльності взагалі). Керуючись законом, будь-який громадянин, 

якого зупинили на вулиці для перевірки документів, вправі поставити питання 

про причини таких дій, а працівник міліції зобов’язаний пояснити і 

обґрунтувати свої дії. Його відповіді варто добре запам’ятати або записати, 

оскільки нерідко міліціонери цитують нормативні документи, які жодним 
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чином не стосуються вашого випадку. 

Слід розглянути ще одну проблему, пов’язану з перевіркою документів. 

Як вже було сказано, працівник міліції вправі вимагати від вас пред’явлення 

документів, що засвідчують особу. Відповідно до законодавства основним 

документом, що засвідчує особу громадянина України на території держави, є 

паспорт. Ряд законів та інших нормативно-правових актів однозначно 

визначають випадки, коли здійснення тих або інших дій можливо тільки при 

пред’явленні паспорта, наприклад при реєстрації актів громадянського стану, 

здійсненні нотаріальних дій, у кримінальному або цивільному судочинстві, при 

здійсненні різного роду дій за дорученням. Паспорт громадянина України від 

вас вимагатимуть також при подачі заяви про видачу закордонного паспорта, 

при прийомі на роботу, видачі посвідчення водія, реєстрації за місцем 

проживання тощо. 

Однак ні Закон України „Про міліцію”, ні Статут ППСМ не містять 

вказівок на те, що паспорт – це єдиний документ, який засвідчує особу 

громадянина. Жоден закон, у тому числі Конституція України, не ставлять в 

обов’язок громадянам постійно носити з собою паспорт. 

Документом, який засвідчує особу громадянина, може бути будь-який 

документ, який дозволяє ідентифікувати його. Такий документ в обов’язковому 

порядку повинен містити прізвище, ім’я, по-батькові особи, її фотографію, 

повне найменування органа, який видав документ, дату видачі, а також термін 

дії. Документ повинен бути скріплений печаткою органа, який його видав, і 

підписом відповідальної особи. До таких документів, зокрема, можуть 

відноситись: закордонний паспорт, посвідчення водія, службові посвідчення, 

студентські квитки і залікові книжки, пенсійні та ветеранські посвідчення тощо. 

Однак, якщо при перевірці документів ви пред’являєте 

загальногромадянський паспорт, пам’ятайте, що він повинен відповідати 

вимогам Положення про паспорт громадянина України. Згідно з цими 

вимогами в паспорт вносяться наступні відомості про особу: прізвище, ім’я, по-

батькові, стать, дата і місце народження. У паспорті робляться відмітки про 
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реєстрацію громадянина за місцем проживання, а також реєстрацію або 

розірвання шлюбу. Вносити до паспорта будь-які ніші записи, не передбачені 

Положенням, заборонено (п. 6). Паспорт, у який занесені подібні відомості, 

недійсний і підлягає обов’язковій заміні. Необхідно пам’ятати також, що в 

паспорт вклеюються ваші фотокартки по досягненню 25 і 45 років. 

Таким чином, пред’являючи працівникові міліції свій паспорт, ви повинні 

бути впевнені, що в ньому є всі необхідні дані, він є дійсним, в ньому немає не 

передбачених законодавством записів, зіпсованих сторінок, розмазаних 

відбитків печаток або штампів, вклеєні фотографії тощо. 

Відповідно до п.23 Положення про паспорт громадянина України 

вилучення паспорта в громадян забороняється, за винятком випадків, 

передбачених законодавством, зокрема забороняється взяття паспорта у 

заставу. Положення передбачає відповідальність службових осіб за незаконне 

вилучення паспорта або прийняття його у заставу. Тому, якщо у вас незаконно 

вилучили паспорт або інший документ, що засвідчує особу, обов’язково 

напишіть заяву в органи прокуратури з вимогою притягти до відповідальності 

осіб, які допустили таке правопорушення. 

Невідповідність вашого паспорта вимогам Положення дає працівникові 

міліції підстави підозрювати вас у вчиненні адміністративного 

правопорушення, передбаченого ст. 197 КпАП, – „Проживання без паспорта”, 

яка охоплює такі дії, як проживання без паспорта або за недійсним паспортом, а 

також проживання без реєстрації. Санкція за таке правопорушення – 

накладення адміністративного штрафу в розмірі від 1 до 3 НМДГ. 

Однак самостійно скласти протокол і тим більше стягнути з вас штраф 

працівник ППСМ не може, тому в нього з’являється формальна підстава 

доставити вас у відділення для встановлення особи на строк не більше трьох 

годин.  

Особливу цікавість представляє також проблема, пов’язана з накладенням 

на громадян стягнень за відсутність реєстрації за місцем проживання або 

перебування. На ній варто зупинитись докладніше. 
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Стаття 33 Конституції України гарантує кожному, хто законно перебуває 

на території держави, право вільно пересуватися і обирати місце проживання на 

території України. Ця норма міститься і в ст. 3 Закону України „Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (далі – Закон). 

Регулюючи дану сферу відносин, названий Закон вводить інститут реєстрації, 

щоб забезпечити необхідні умови для реалізації громадянами України їхніх 

прав і свобод, а також виконання ними обов’язків перед іншими громадянами, 

державою і суспільством.  

Розрізняють два види реєстрації: за місцем проживання (строком понад 

шість місяців на рік) та за місцем перебування (строком менше шести місяців 

на рік). Варто звернути увагу, що згідно ст. 6 та ст. 8 Закону реєстрація, як за 

місцем проживання, так і за місцем перебування, носить обов’язковий характер. 

Органи реєстрації не вправі відмовити громадянинові в реєстрації місця його 

перебування або місця проживання при дотриманні встановлених правил, а 

саме пред’явленні службовій особі паспорта, документа, що є підставою для 

вселення громадянина в житлове приміщення (ордера, договору, заяви особи, 

яка надала громадянинові житлове приміщення, іншого документа), або його 

засвідченої копії, а також талону про зняття з місця попередньої реєстрації. 

Подання громадянином відповідних документів породжує в органа 

реєстраційного обліку не право, а обов’язок зареєструвати громадянина в 

житловому приміщенні, що він обрав місцем свого проживання або 

перебування. 

Механізм використання таких правових засобів, як реєстрація, не повинен 

служити цілям, які суперечать свободі вибору місця перебування та 

проживання, оскільки інше приводить до надмірного обмеження прав і свобод 

громадян у сфері цивільних, житлових, сімейних та інших правовідносин. 

Як уже було сказано, відповідно до Закону реєстрація місця проживання 

або перебування стала обов’язком кожного громадянина України та інших осіб. 

Ст. 6 Закону зобов’язує кожного громадянина, що прибув до нового місця 

проживання, зареєструватись протягом 10 днів і протягом 7 днів – у випадку 
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зміни місця перебування. Невиконання цих вимог обумовлює притягнення до 

адміністративної відповідальності по ст. 197 КпАП „Проживання без 

паспорта”.  

При спілкуванні з працівниками міліції необхідно мати на увазі комплекс 

положень, які охоплюються таким правовим поняттям як презумпція 

невинуватості. З урахуванням сфери нашого дослідження її основні положення 

можна сформулювати наступним чином:  

1. Особа підлягає адміністративній відповідальності тільки за ті 

адміністративні порушення, в яких встановлена її вина. 

2. Особа, відносно якої ведеться провадження у справі про адміністративне 

правопорушення, вважається невинною, поки її вина не буде доведена в 

порядку, передбаченому законодавством, і встановлена постановою, що 

вступила в законну силу. 

3. Особа, яку притягують до адміністративної відповідальності, не зобов’язана 

доводити свою невинуватість. 

4. Сумніви щодо вини особи, які не можна усунути, тлумачаться на її користь. 

Наприклад, щоб відповідно до вимог законодавства притягнути вас до 

адміністративної відповідальності за проживання або перебування в 

населеному пункті без реєстрації, міліція сама повинна зібрати і надати 

беззаперечні докази відповідному органу або посадовій особі.  

На запитання працівників міліції з приводу цілей приїзду в даний 

населений пункт, строків перебування в ньому, запланованого місця 

проживання варто відповідати в самому загальному виді, щоб уникнути 

подальших запитань, відповіді на які можуть спровокувати міліціонера 

вимагати від вас яких-небудь додаткових доказів на підтвердження ваших слів. 

У жодному разі не слід докладно розповідати, коли і в яких саме справах ви 

прибули, де зупинилися. Пересування або перебування на території України – 

це невід’ємне право кожного громадянина, гарантоване йому Конституцією, і 

залежить тільки від власного волевиявлення і бажання самого громадянина. 

Втручатися в його реалізацію не мають права жодні державні органи або 
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посадові особи. 

Виникає справедливе запитання: в яких випадках міліція вправі 

притягувати громадянина до відповідальності за проживання без паспорта або 

без реєстрації? Проживання або перебування громадянина за вказаних обставин 

означає, що особа не одержала у встановленому порядку цей документ або, 

втративши його, не одержала новий. Контроль за своєчасним одержанням або 

заміною паспортів здійснюють відповідні служби міліції та дільничні 

інспектори за місцем проживання. Одержавши інформацію про те, що 

проживаючий на підвідомчій території громадянин, який досяг 16-річного віку, 

не одержав основний документ, або громадянин, який втратив паспорт не 

вживає заходів для його отримання дільничний інспектор вправі порушити 

провадження по ст. 197 КпАП України. 

Можливі ситуації, коли під час перевірки документів у працівника ППСМ 

виникнуть обґрунтовані підозри, що пред’явлений йому громадянином 

документ недійсний (закінчився термін дії) або підроблений (в ньому замінена 

фотокартка, змазані відбитки печатки або штампу). Тоді він вправі 

запропонувати цьому громадянинові пройти у відділення міліції. Якщо при 

з’ясуванні обставин у відділенні підозри знайдуть своє підтвердження, то за 

фактом підробки буде порушено кримінальну справу. В іншому випадку, особу 

піддадуть адміністративному стягненню та попередять про необхідність заміни 

документа. 

На дільничних інспекторів міліції покладається також обов’язок по 

контролю за дотриманням правил реєстрації в житлових приміщеннях на 

підвідомчій їм території. Виявивши в ході перевірки або одержавши 

інформацію від інших громадян або посадових осіб про те, що в певному 

житловому приміщенні тривалий час проживає особа, не зареєстрована у 

встановленому порядку за місцем проживання або місцем перебування, 

дільничний інспектор вправі порушити адміністративне провадження по факту 

проживання без паспорта. Слід зазначити, що і в цьому випадку тягар 

доказування складу даного правопорушення лежить на працівникові міліції, 
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який порушив провадження. 

Необхідно відзначити, що при накладенні на вас адміністративного 

стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 197 КпАП, 

працівник міліції обов’язково повинен скласти протокол. Складаючи протокол, 

міліціонер зобов’язаний додержуватися вимог ст. 254 КпАП („Складання 

протоколу про адміністративне правопорушення”). 

Відповідно до ст. 256 КпАП в протоколі про адміністративне 

правопорушення вказуються дата і місце його складання, посада, прізвище, 

ініціали особи, яка склала протокол, відомості про особу, відносно якої 

порушено провадження про адміністративне правопорушення, прізвище, імена, 

по-батькові і адреси свідків, якщо вони є, місце, час вчинення і подія 

правопорушення, стаття кодексу або закону, яка передбачає адміністративну 

відповідальність за дане правопорушення, і пояснення особи, відносно якої 

здійснюється провадження. 

При складанні протоколу порушнику роз’ясняються його права і 

обов’язки, передбачені КпАП, про що робиться запис у протоколі (ч. 3 ст. 256 

КпАП). Правопорушникові повинна бути надана можливість ознайомитися із 

протоколом, при цьому він вправі надати пояснення і зауваження з приводу 

вчиненого правопорушення. 

Протокол повинен бути підписаний службовою особою, яка його склала, 

а також самим правопорушником. У випадку відмови останнього підписати 

протокол, про це робиться відповідний запис. Копія протоколу видається 

правопорушникові під розписку. Недотримання цієї вимоги – порушення 

закону з боку працівника міліції, наслідком чого повинно бути притягнення 

його до дисциплінарної відповідальності.  

Бланки протоколів про адміністративні правопорушення виконані на 

зразком платіжних доручень банків: на зворотній стороні першого екземпляра 

нанесено копіювальний шар, тому копія на другому екземплярі заповнюється 

одночасно з оригіналом. Потім вона відділяється від оригіналу і вручається 

правопорушникові. 
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Свої зауваження сміло заносьте до протоколу власноручно. У поясненнях 

вкажіть, які, на вашу думку, протиправні дії вчинив працівник міліції, які ваші 

права та свободи порушив, якими саме діями перевищив свої повноваження. 

 

§ 6. Адміністративне затримання і доставлення. Права 

затриманих 
 

Адміністративне затримання відноситься до заходів припинення 

адміністративного правопорушення. Так само до цієї групи можна віднести і 

доставлення, яке застосовується для забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Згідно ч. 1 ст. 260 КпАП остання група 

заходів здійснюються з метою припинення адміністративного правопорушення, 

встановлення особи порушника, складання протоколу про адміністративне 

правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення, 

забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи про правопорушення, 

а також виконання прийнятої у справі постанови. Крім адміністративного 

затримання і доставлення до заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення відносяться: 

– особистий огляд; 

– огляд речей; 

– вилучення речей і документів; 

– відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і 

маломірними суднами; 

– огляд на стан сп’яніння.  

Таким чином, заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення в жодному разі не є видами адміністративних 

стягнень і можуть застосовуватися тільки до підозрюваного у вчиненні 

адміністративного правопорушення. Ці заходи передують наступним 

процесуальним діям – порушенню провадження у справі, розгляду справи, 

винесенню постанови у справі та виконанню постанови. 
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Застосування заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення пов’язано з обмеженням прав особи, тому 

необхідно розглянути кожен з цих заходів окремо. 

Доставлення. Це примусове перепровадження фізичної особи в службове 

приміщення ОВС або іншого органа. Такий примусовий захід застосовується до 

правопорушників з метою складання протоколу про адміністративне 

правопорушення в тому випадку, якщо немає можливості скласти його на місці 

виявлення правопорушення, а його складання є обов’язковим. По своїй природі 

доставлення є частиною адміністративного затримання. 

Оскільки доставляння є обмеженням особистої свободи правопорушника, 

то необхідно перед тим, як застосувати цей захід, зробити все необхідне, щоб 

безпосередньо на місці ретельно розібратися в обставинах правопорушення і 

вжити відповідних заходів: вимагати припинення правопорушення і винести на 

місці усне попередження. Якщо умови не дозволяють вжити дієвих заходів на 

місці, то необхідно затримати правопорушника і доставити його в орган 

внутрішніх справ з додержанням вимог, викладених у статтях 205-212 Статуту 

ППСМ. 

Перед доставленням правопорушників працівники патрульно-постової 

служби міліції зобов’язані роз’яснити, чим зумовлено доставляння їх в орган 

внутрішніх справ. 

При затриманні громадян за вчинення таких адміністративних 

правопорушень, як дрібне хуліганство, дрібна спекуляція і деякі інші, 

необхідно також установити свідків (очевидців) правопорушення, запросити їх 

до органу внутрішніх справ, вилучити речові докази правопорушення і вжити 

заходів для їх збереження (наприклад, предметів дрібної спекуляції). 

Доставлення застосовується тільки у випадках вчинення серйозного 

правопорушення, коли є реальна загроза охоронюваним цінностям, 

порушується громадський порядок, правопорушник намагається зникнути або 

чинить опір законним вимогам працівників міліції. У таких ситуаціях вони 

зобов’язані насамперед припинити злочин або правопорушення, відновити 
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громадський порядок, убезпечити життя і здоров’я громадян від сторонніх 

посягань. 

За подібних обставин, коли, як правило, встановити особу, перевіряючи 

документи, або скласти протокол на місці неможливо, міліція вправі не тільки 

примусово доставити правопорушника, але й застосувати до нього фізичну 

силу, спеціальні засоби і навіть зброю. Доставлення здійснюється також у 

випадку, коли в працівника міліції, що помітив громадянина, який має 

підозрілий зовнішній вигляд або поведінку, виникають серйозні підстави 

підозрювати в цій людині розшукуваного злочинця. У такому випадку 

працівник міліції відповідно до Статуту ППСМ зобов’язаний ужити заходів по 

перевірці подібної особи.  

КпАП не встановлює строк доставлення, однак закріплено, що воно 

повинно бути зроблене в можливо короткий строк (ч. 6 ст. 259). Втім, 

перебування людини у приміщенні, куди її доставили, не може тривати більш 

як одну годину (ч. 7). 

Перелік посадових осіб, які вправі здійснювати доставлення, міститься в 

тій самій статті Кодексу. До них, зокрема, відносяться і працівники міліції. 

Про доставлення складається протокол або робиться відповідний запис у 

протоколі про адміністративне правопорушення або адміністративне 

затримання. У протоколі вказуються дата і місце складання, посада, прізвище 

та ініціали особи, яка його склала, відомості про затриману особу, час, місце і 

мотиви затримання. До протоколу можуть вноситися пояснення доставленого. 

Якщо затриманий вчинив непокору, опір або іншу протидію посадовим особам, 

а також у випадку застосування до нього спеціальних засобів (кийка, 

наручників), у протоколі про доставлення це обов’язково повинно бути 

зафіксовано. 

Нагадаємо, що відсутність у працівника міліції бланків протоколів про 

адміністративне правопорушення або квитанцій про стягнення штрафу на місці 

не може служити підставою для доставлення громадянина у відділення міліції. 

У таких випадках дисциплінарну відповідальність повинен нести працівник 
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міліції за неготовність до несення служби. 

Адміністративне затримання – це примусове короткочасне обмеження 

свободи дій і пересування особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення. Даний захід може бути застосовано у виняткових випадках, 

якщо це необхідно для припинення правопорушення, забезпечення правильного 

і своєчасного розгляду справи про адміністративне правопорушення або 

виконання постанови про адміністративне правопорушення.  

Метою адміністративного затримання є припинення адміністративних 

правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, 

складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості 

складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу 

є обов’язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та 

виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення. 

Адміністративному затриманню не підлягають іноземні громадяни, які 

користуються дипломатичним імунітетом. На підтвердження цього вони 

зобов’язані пред’явити відповідний документ – дипломатичний паспорт, 

дипломатичну або консульську картку тощо. 

Відповідно до Закону України „Про статус суддів” не можуть бути 

піддані адміністративному затриманню судді. Пункт 3 ст. 13 цього Закону 

говорить, що суддя не може бути ні в якому разі затриманий, підданий приводу 

або примусово доставлений у будь-який державний орган в порядку 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. Як правило, 

адміністративне затримання не застосовується відносно військовослужбовців. 

У випадку вчинення ними серйозного адміністративного правопорушення в 

громадському місці, де немає військових патрулів, вони можуть бути затримані 

і разом з матеріалами про скоєне правопорушення негайно передані військовим 

комендантам, командирам військових частин або військовим комісарам. 

Частина 2 ст. 262 КпАП містить перелік органів (посадових осіб), 

правомочних здійснювати адміністративне затримання. До них відносяться: 

– органи внутрішніх справ (міліція) та її службові особи; 
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– органи прикордонної служби та її службові особи; 

– старшою в місці розташування охоронюваного об’єкта посадовою особою 

воєнізованої охорони; 

– посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України; 

– органами Служби безпеки України та її службовими особами. 

Ці органи вправі здійснювати адміністративне затримання осіб, які 

вчинили адміністративні правопорушення, провадження з яких перебуває в 

компетенції даного органа або посадової особи. Наприклад, посадові особи 

СБУ вправі здійснити адміністративне затримання тільки при порушенні 

законодавства про державну таємницю або здійсненні незаконного доступу до 

інформації в автоматизованих системах, придбанні або зберіганні спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів 

негласного отримання інформації.  

Посадовими особами органів внутрішніх справ — при вчиненні дрібного 

хуліганства, порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, 

вуличних походів і демонстрацій, при поширюванні неправдивих чуток, 

вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі працівника 

міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх, публічних 

закликів до невиконання вимог працівника міліції, при прояві неповаги до суду, 

вчиненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, 

порушення правил про валютні операції, правил обігу наркотичних засобів або 

психотропних речовин, незаконного продажу товарів або інших предметів, 

дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених місцях, при розпиванні 

спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у громадських місцях у п’яному 

вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, у випадках, коли є 

підстави вважати, що особа займається проституцією, при порушенні правил 

дорожнього руху, правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів та 

інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, 
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при порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в 

Україні і транзитного проїзду через територію України, а також в інших 

випадках, прямо передбачених законами України 

Права осіб, затриманих за вчинення адміністративного правопорушення. 

Адміністративне затримання, по суті, є початком провадження у справі про 

адміністративне правопорушення. З моменту затримання правопорушник 

вважається учасником провадження, який володіє низкою процесуальних прав 

(ст. 268 КпАП). Серед яких: 

1) Право на ознайомлення з усіма матеріалами справи. Це означає, що особа, 

відносно якої порушено провадження про адміністративне правопорушення, 

вправі вимагати у працівників міліції для ознайомлення всі без винятку 

матеріали, які були зібрані в процесі такого провадження. До таких матеріалів 

належать, зокрема, протокол про адміністративне затримання і протокол про 

адміністративне правопорушення, показання свідків і рапорти працівників 

міліції, які провадили затримання, висновки експерта, показання фахівця тощо. 

Відмова надати затриманому матеріали справи для ознайомлення вважається 

грубим порушенням права на захист, гарантованого не тільки Кодексом, але і 

Конституцією України. 

2) Право давати пояснення. Слід зазначити, що це саме право, а не обов’язок 

затриманого. Відповідно до ст. 63 Конституції України ніхто не зобов’язаний 

свідчити проти самого себе або своїх близьких родичів. Якщо вас затримали, ви 

маєте повне право взагалі не давати ніяких пояснень, принаймні до 

консультації з юристом або адвокатом. Ви не зобов’язані виправдуватися у 

своїх діях, а органи міліції не вправі покладати на вас обов’язок доводити свою 

невинуватість. Непоодинокими є випадки, коли працівники міліції вчиняють 

психологічний тиск на затриманого, вимагаючи дати зручні для них пояснення, 

пообіцявши, натомість, швидкий розгляд справи і, як наслідок, швидке 

звільнення. Такі дії є незаконними і підлягають оскарженню у встановленому 

порядку. 

Пояснення у справі можна написати власноручно, а можна продиктувати 
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працівникові міліції. При цьому необхідно пам’ятати, що читати записані з 

ваших слів пояснення треба завжди, не покладаючись на порядність службової 

особи, яка веде вашу справу. Якщо в записаному з ваших слів поясненні є 

неточності, це необхідно відзначити в протоколі власноручно або вимагати 

внесення відповідних поправок. Це важливий момент, оскільки згодом, якщо ви 

вирішите оскаржити накладене на вас необґрунтоване стягнення через те, що 

ваші пояснення записані невірно, довести цей факт буде дуже складно. 

3) Право подавати докази. Це стосується обставин, які підлягають з’ясуванню у 

справі про адміністративне правопорушення (наявність події правопорушення, 

винність, обставини, що обтяжують або пом’якшують відповідальність, 

характер і розмір збитків тощо). Якщо особа, відносно якої ведеться 

провадження у справі про адміністративне правопорушення, не погоджується з 

висновками, викладеними в протоколі, вона вправі подати свої докази, що 

спростовують офіційну версію. Наприклад, ви таємно викрали гаманець із 

незначною грошовою сумою. Сам гаманець потерпілий оцінив у певну суму, 

яка здається вам необґрунтовано завищеною. У цій ситуації ви маєте повне 

право звернутися до допомоги фахівця або експерта для кваліфікованої оцінки 

викраденого майна. Представлені вами висновки експерта або фахівця повинні 

бути залучені до матеріалів справи як докази, і їм повинна бути дана належна 

оцінка. 

Представлені особою, відносно якої ведеться провадження у справі, 

довідки з місця роботи, різного роду характеристики, довідки про стан здоров’я 

також повинні бути залучені до матеріалів справи, а дані, які містяться в них, 

враховані при призначенні міри відповідальності. 

4) Право заявляти клопотання. Клопотання – це процесуальне прохання особи, 

відносно якої ведеться провадження у справі про адміністративне 

правопорушення. Клопотання можуть бути різними за змістом, наприклад, 

клопотання про допит свідка, проведення експертизи, відкладення розгляду 

справи, витребування додаткових матеріалів тощо. 

5) Право користуватися юридичною допомогою адвоката або іншого фахівця в 
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галузі права. КпАП на відміну від КПК не містить норм про обов’язкову участь 

захисника у провадженні по справі, тому, якщо в особи, відносно якої ведеться 

провадження у справі про адміністративне правопорушення, немає коштів на 

оплату кваліфікованої юридичної допомоги, відсутність захисника не може 

стати на заваді подальшого розгляду справи. В якості захисника до участі у 

провадженні допускаються не тільки адвокати, але й інші особи, здатні надати 

юридичну допомогу. Повноваження адвоката засвідчують ордером, виданим 

юридичною консультацією, або довіреністю на ведення справи. Повноваження 

іншої особи – фахівця у галузі права засвідчуються дорученням, оформленим 

відповідно до закону. 

Адміністративна практика свідчить про те, що найбільш прийнятним є 

допуск захисника або з моменту складання протоколу про адміністративне 

правопорушення, або з моменту адміністративного затримання особи у зв’язку 

зі вчиненням адміністративного правопорушення. 

Захисник або інша особа, яка надає юридичну допомогу, мають ті ж 

права, що і особа, відносно якої проводиться провадження у справі про 

адміністративне правопорушення. 

6) Інші процесуальні права, передбачені КпАП. До них відносяться, наприклад, 

право виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, 

оскаржити постанову по справі тощо. 

Законодавством України не передбачено обов’язок органів та їх 

службових осіб, які здійснили адміністративне затримання, роз’яснити 

затриманому його права та обов’язки, хоча в бланках протоколів відмітка про 

подібну дію робиться.  

Затриманий також має право оскаржити адміністративне затримання у 

вищестоящий орган, прокуророві або до суду (ст. 267 КпАП). Службові особи, 

які застосували даний захід, зобов’язані надати затриманому можливість 

звернутися зі скаргою, як в усній, так і в письмовій формі. 

Родичі, а також на прохання затриманого власник або уповноважений 

ним орган, в найкоротший строк повідомляються про місце його знаходження 
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(ч. 2 ст. 261 КпАП). Цим правом необхідно користуватися у всіх випадках, тому 

що, по-перше, хоч хтось буде знати, де ви перебуваєте, по-друге, людина, якій 

ви подзвонили, зможе засвідчити час затримання, по-третє, у разі необхідності 

вона зможе підняти тривогу.  

Про адміністративне затримання неповнолітнього в обов’язковому 

порядку повідомляються його батьки або інші законні представники. 

Протокол затримання. Про адміністративне затримання обов’язково 

складається протокол (ч. 1 ст. 261 КпАП), у якому повинні бути зазначені: 

– дата і місце його складання; 

– посада, прізвище, ініціали особи, яка склала протокол; 

– відомості про затриману особу; 

– час і місце затримання; 

– мотиви затримання. 

Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. 

Якщо затриманий відмовляється підписати протокол, про це в ньому робиться 

відповідний запис. На даному етапі спілкування громадянина з працівниками 

міліції дуже важливо, щоб протокол був ним підписаний. Не варто зневажати 

цим правилом. Підпис на протоколі не означає згоду з викладеними в ньому 

обставинами, тим більше, що крім права підпису в затриманого є право вносити 

до протоколу пояснення і доповнення. Це правило стосується насамперед часу 

затримання, оскільки в протоколі повинно бути зазначено реальний час 

затримання – з початку доставлення у відділення міліції. 

Важливо, щоб у протоколі було відображено, що на тілі громадянина в 

момент затримання не було ніяких ушкоджень. Така фраза буде бути гарантією 

від можливих побоїв у відділенні. Якщо затриманого в міліції побили, перше, 

що він повинен зробити, як тільки йому вдасться покинути відділення, – 

доїхати до найближчої поліклініки або травмпункту і попросити лікаря 

засвідчити побої. Якщо людина не в змозі нікуди йти, необхідно викликати 

додому бригаду „швидкої допомоги” і попросити таку довідку від них. Довідка 

про побої разом із фразою в протоколі про відсутність на момент затримання 
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тілесних ушкоджень, незаперечний доказ на користь того, що людина була 

побита саме у відділенні міліції. 

Мотив затримання також є ключовим моментом, адже він відображається 

не лише в протоколі, але й рапортах працівників міліції, де вони зобов’язані 

вказати причини, з яких здійснено адміністративне затримання, з обов’язковою 

посилкою на відповідну статтю КпАП. 

Протокол про адміністративне затримання разом із протоколом про 

адміністративне правопорушення, у зв’язку з яким особа була затримана, 

направляються уповноваженій посадовій особі для ухвалення рішення. 

Строки затримання. Строк адміністративного затримання не повинен 

перевищувати трьох годин, за винятком випадків, спеціально передбачених ст. 

263 КпАП. Зокрема, це стосується:  

– осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску 

через державний кордон України, – на строк до трьох діб або на строк до десяти 

діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що 

посвідчують їх особу; 

– осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин, – на строк до трьох або на строк до десяти діб, якщо правопорушники 

не мають документів, що посвідчують їх особу;  

– осіб, які вчинили дрібне хуліганство, злісну непокору законному 

розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування 

з охорони громадського порядку і державного кордону, а також 

військовослужбовця чи образу їх, публічні заклики до невиконання вимог 

працівника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України, – до розгляду справи суддею або начальником 

(заступником начальника) органу внутрішніх справ;  

– осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перетнути 

державний кордон України, вчинили злісну непокору законному 

розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної 

прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони 
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громадського порядку і державного кордону, порушили порядок організації і 

проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій або проявили 

неповагу до суду чи торгували з рук у невстановлених місцях, – до розгляду 

суддею справи; 

– іноземців та осіб без громадянства, які порушили правила перебування в 

Україні і транзитного проїзду через територію України, – розгляду справи 

суддею або посадовою особою органу Державної прикордонної служби 

України. 

Відповідно до п.5 ст. 11 Закону України „Про міліцію” міліції надано 

право затримувати осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для 

встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення до трьох діб з 

повідомленням про це письмово прокурора протягом 24 годин з моменту 

затримання.  

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту 

доставлення затриманого у відділення міліції, а особи, яка перебувала у стані 

сп’яніння, – з часу її витвереження. Необхідно пам’ятати, що момент 

доставлення у відділення і момент початку складання протоколу 

адміністративного затримання можуть не збігатися в часі, оскільки в силу 

різних причин ця процедура може бути розпочата набагато пізніше 

доставлення. Однак у протоколі обов’язково повинно бути зафіксовано саме 

час доставлення, а не час початку складання протоколу. Якщо працівник 

міліції, що склав протокол, відмовляється вносити необхідні виправлення, 

затриманий вправі у своїх поясненнях відзначити реальний час затримання і 

зафіксувати відмову працівника міліції вказати цей час у протоколі. 

Згідно зі ст. 5 Закону України „Про органи і служби у справах 

неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” неповнолітні 

правопорушники працівниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх 

доставляються до органів внутрішніх справ на строк до трьох годин для 

встановлення особи, обставин вчинення правопорушення та передачі їх батькам 

або особам, які їх замінюють.  
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Особи, піддані адміністративному затриманню, повинні утримуватись в 

спеціально відведених для цього приміщеннях. Місце утримування затриманих 

залежить від того, у зв’язку з яким правопорушенням і хто з уповноважених 

осіб застосував даний захід. Це можуть бути службові приміщення ОВС, 

відомчої охорони, приміщення військової комендатури або військової частини, 

службове приміщення органа прикордонної служби тощо. Ці приміщення 

повинні відповідати санітарним вимогам і виключати можливість їхнього 

самостійного залишення затриманим. 

Неповнолітніх правопорушників розміщують, як правило, в службових 

приміщеннях кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Вони повинні 

утримуватись окремо від дорослих осіб. 

Особистий огляд і огляд речей. Огляд полягає в обстеженні певних 

предметів або речей з метою виявлення знарядь або засобів вчинення 

адміністративного правопорушення. Як правило, він проводиться без 

порушення їх конструктивної цілісності. Його метою є виявлення та 

закріплення необхідних доказів правопорушення і забезпечення подальшого 

розгляду і вирішення справи. 

Від обшуку процедура адміністративного огляду відрізняється тим, що на 

неї не потрібно постанови суду і оглядати працівник міліції або інша 

уповноважена особа може тільки особисті речі людини. 

Незважаючи на те що особистий огляд і огляд речей не потребують 

погодження судді, при проведенні цієї дії повинні дотримуватися гарантії 

законності, тому що їх застосування пов’язане з обмеженням конституційних 

прав громадян на особисту недоторканність (ст. 29 Конституції України) та 

власність (ст. 41). 

Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює 

наступні гарантії законності при проведенні особистого огляду і огляду речей 

(ст. 264): 

– огляд може проводитися тільки передбаченими законом посадовими 

особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, Військової 
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служби правопорядку, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних органів 

та органів прикордонної служби, а у випадках, прямо передбачених 

законодавством – також службовими особами інших органів; 

– особистий огляд провадиться особою однієї статі із оглядуваним, у 

спеціально відведених приміщеннях, що відповідають вимогам санітарії та 

гігієни, у присутності двох понятих тієї ж статі. При особистому огляді повинні 

бути забезпечені безпека і здоров’я громадянина, його гідність, а також 

збереження отриманих відомостей, які стосуються особи, яка оглядається; 

– огляд речей, які знаходяться при особі (ручної поклажі, багажу, знарядь 

полювання або рибного лову, добутої продукції або інших предметів), 

здійснюється уповноваженими службовими особами в присутності двох 

понятих та власника цих речей. У виняткових випадках огляд може бути 

здійснено і за відсутності власника, але обов’язково за участю понятих; 

– при огляді речей повинні бути забезпечені їх збереження і товарний вид; 

– проведення особистого огляду, огляду речей, які знаходяться при особі, 

повинно оформлятися протоколом, відповідним записом у протоколі про 

доставлення або в протоколі про адміністративне затримання. 

У протоколі про особистий огляд або огляд речей вказуються: 

– дата і місце його складання; 

– посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол; 

– відомості про особу, піддану особистому огляду; 

– відомості про вид, кількість, ідентифікаційні ознаки речей (у тому числі, про 

тип, марку, модель, калібр, серію, номери та інші ідентифікаційні ознаки зброї, 

вид і кількість бойових припасів); 

– відомості про вид і реквізити документів, виявлених при огляді особи. 

Протокол про особистий огляд або огляд речей підписується посадовою 

особою, яка його склала, особою, відносно якої ведеться провадження у справі 

про адміністративне правопорушення, або власником речей, підданих огляду, а 

також понятими. У випадку відмови особи, підданої огляду, від підписання 

протоколу в ньому робиться відповідний відмітка. 
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У разі потреби при проведенні огляду можуть бути застосовані фото- і 

кінозйомка, відеозапис, інші дозволені способи фіксації, причому цей факт 

обов’язково фіксується в протоколі. Матеріали, отримані при особистому 

огляді і огляді речей із застосуванням фото- і кінозйомки, відеозапису тощо, 

додаються до відповідного протоколу. 

На підставі викладеного, пропонуємо кілька практичних рекомендацій, як 

поводитись під час особистого огляду, щоб уникнути можливих більше тяжких 

для себе наслідків. 

1. Відомі випадки, коли працівники міліції при проведенні особистого огляду 

намагаються підкинути певні предмети, які не належать особі. Це можуть бути 

наркотики, фальшиві грошові знаки, зброя, викрадені речі тощо. Результатом 

подібних незаконних дій міліціонерів може бути порушення проти вас 

кримінальної справи, взяття під варту і, як наслідок, засудження. Тому, якщо 

вам у процесі огляду підклали якісь речі або наркотики, ви обов’язково повинні 

записати в протоколі, що ці речі вам не належать. Речі необхідно детально 

описати, але в жодному разі не можна писати: „Наркотики мені не належать”. У 

цьому випадку виникне запитання: „А звідки ви знаєте, що це наркотики?” І 

вже ви нікому не поясните, що ці речі дуже схожі на подібні, які демонструють 

по телевізору. Необхідно написати: „Невеличкий пакунок розміром із сірникову 

коробку, білого кольору, мені не належить”. 

2. Відповідно до п. 6 ст. 11 Закону України „Про міліцію” працівники міліції 

мають право проводити огляд осіб, речей, що знаходяться при них, 

транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути 

речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’ю. При цьому, як 

правило, вони не конкретизують, чому саме цю особу або її речі оглядають. 

Тому необхідно пам’ятати, що на місці, тобто без проведення 

адміністративного затримання з доставленням у відділення міліції, працівник 

міліції може тільки запропонувати вам особисто пред’явити для огляду ваші 

речі, що перебувають у кишенях, портфелях, сумках, багажнику машини тощо. 

При цьому він не повинен торкатися їх руками. Не потрібно викладати речі на 
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капоті міліцейської машини, документи показуйте тільки у своїх руках, відразу 

ж забирайте гаманці після демонстрації їх вмісту. Якщо з якихось причин ви не 

бажаєте демонструвати працівникові міліції вміст власних кишень або сумки за 

відсутності понятих, ви вправі вимагати проведення огляду з дотриманням всіх 

передбачених законом гарантій. 

3. Іноді перед тим, як скласти протокол, працівники міліції залишають 

затриманого в кабінеті або на невизначений термін замикають його у місці 

тимчасового утримування. У жодному разі в цей проміжок часу не торкайтеся 

руками до оточуючих вас предметів. На столі міліціонера може лежати все що 

завгодно: гільзи, пакети, папери. Доторкнулись до них – значить залишили 

власні відбитки пальців рук, що у подальшому може стати підставою 

фальсифікації докази. 

4. Якщо при затримання ви відчули або побачили, що вам у кишеню, сумку або 

гаманець, щось підклали, у жодному разі не торкайтеся цього предмета і не 

намагайтеся викинути його. У будь-якому разі для того, аби процесуально 

зафіксувати знаходження у вас заборонених законом речей (зброї, наркотиків 

тощо) і дати справі хід, огляд необхідно провести відповідно до вимог закону, 

тобто за участю понятих. Перед процедурою огляду зробіть заяву про те, що 

працівники міліції підкинули вам не належну вам річ, і вимагайте в присутності 

понятих занести ваші слова до протоколу. Намагаючись викинути або іншим 

способом позбутися цього предмета, ви ризикуєте залишити на ньому свої 

відбитки пальців рук. У цьому випадку довести, що предмет був підкинутий, 

буде значно складніше. 

Якщо ви будете дотримувати цих рекомендацій, можна з великою 

ймовірністю стверджувати, що через три година ви знову будете на волі. 

Декілька слів варто сказати і про огляд транспортного засобу. Нагадаємо, 

що – це також не обшук, тому постанова судді на проведення вказаної 

процесуальної дії не потрібна. Однак варто пам’ятати, що при огляді 

працівники міліції не вправі розбирати двигун, розпорювати сидіння, 

разбортирувати колеса, а також здійснювати інші дії, пов’язані з порушенням 
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конструктивної цілісності автомобіля. 

Огляд транспортного засобу проводиться в присутності особи, у 

володінні якої він перебуває. Для огляду автомобіля необхідний надзвичайно 

серйозний привід. Оскільки огляд є заходом забезпечення провадження у справі 

про адміністративне правопорушення, приводом для нього будуть, як мінімум, 

порушення правил дорожнього руху, відповідальність за які передбачена 

КпАП. 

До речі, закон допускає лише поверховий огляд, тому працівник міліції не 

вправі торкатися ваших речей, які знаходяться в салоні або багажнику 

автомобіля. Чинне законодавство також не вимагає від вас передавати 

працівникові міліції ключі від автомобіля, відкривати багажник, піднімати 

капот, власноруч викладати речі з сумок та валіз. Огляд провадить той, хто в 

ньому зацікавлений. Тому при огляді доцільно взяти на себе роль пасивного 

спостерігача і в жодному разі не перешкоджати процедурі, навіть якщо вона 

провадиться з порушенням процесуальних норм – без понятих і протоколу, а 

місцями перетворюється у відвертий обшук. Але досить корисно залучити до 

справи свідків (пасажирів проїжджаючих автомобілів, водіїв або пішоходів). 

Якщо ви вирішите подати скаргу на неправомірні дії працівників міліції, 

показання свідків можуть стати основним доказом незаконних, на вашу думку, 

дій працівника міліції. 

Обов’язкова умова огляду – складання протоколу, в якому вказуються 

наступні відомості: 

– дата і місце його складання; 

– посада, прізвище і ініціали особи, яка склала протокол; 

– відомості про особу, у володінні якої перебуває транспортний засіб, 

підданий огляду; 

– відомості про тип, марку, модель, державні реєстраційні номери та інші 

ідентифікаційні ознаки транспортного засобу; 

– відомості про вид, кількість, ідентифікаційних ознаки речей (у тому числі 

про тип, марку, модель, калібр, серію, номер та інші ідентифікаційні ознаки 
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зброї, вид і кількість бойових припасів, вид і реквізити документів), виявлені 

при огляді транспортного засобу. 

Отже, огляд транспортного засобу може провадитись працівниками ДАІ-

ДПС не кожного разу, а лише при вчиненні адміністративного правопорушення 

або за підозрою у використанні цього транспортного засобу в протиправних 

цілях. Така підозра повинна бути обґрунтованою, зокрема тим, що ваш 

автомобіль відповідає орієнтуванням. Це легко встановити при оскарженні 

подібних дій. Мотиви огляду повинні бути відображені у протоколі. Якщо 

цього не зроблено, у вас є всі підстави для оскарження дій працівників міліції у 

вищестоящий орган або суд. 

Вилучення речей і документів. що є знаряддям або безпосереднім 

об’єктом правопорушення, здійснюється посадовими особами, яким надано 

право провадити адміністративне затримання, особистий огляд і огляд речей, з 

метою забезпечення доказів, а також, залежно від результатів розгляду справи, 

забезпечення їх конфіскації, оплатного вилучення, знищення або повернення 

володільцеві (ст. 265 КпАП). 

Цей захід забезпечення провадження у справі про адміністративне 

правопорушення спрямовано на примусове обмеження можливості 

правопорушника користуватися і розпоряджатися певними речами або 

документами. Не підлягають вилученню речі і документи, які не мають 

відношення до справи про адміністративне правопорушення, за винятком 

предметів, заборонених до обігу (спеціальні засоби, вогнепальна зброя, 

наркотичні засоби). Вилучені самогон та інші міцні спиртні напої домашнього 

вироблення, апарати для їх вироблення після розгляду справи підлягають 

знищенню працівниками міліції.  

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться 

відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд 

речей або адміністративне затримання.  

При вчиненні адміністративного правопорушення, що тягне позбавлення 

права керування транспортним засобом, у водія до винесення постанови у 
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справі вилучається водійське посвідчення і видається тимчасовий дозвіл на 

право керування до набуття законної сили постанови. Про вилучення 

водійського посвідчення робиться запис у протоколі про адміністративне 

правопорушення. 

Вилучені речі і документи, якщо буде потреба, упаковуються і 

опечатуються на місці вилучення і зберігаються в спеціально визначених 

місцях. За результатами розгляду справи вони або у встановленому порядку 

конфіскуються, або повертаються власникові, або знищуються, а при 

оплатному вилученні – реалізуються. 

Відсторонення від керування транспортними засобами, річковими і 

маломірними суднами та огляд на стан сп’яніння – це примусове звільнення 

транспортного засобу від особи, що ним керує, яке здійснюється працівниками 

органів внутрішніх справ. Огляд на стан сп’яніння здійснюється за допомогою 

спеціальних технічних засобів або в медичних установах. В ст. 266 КпАП 

встановлено лише загальне правило про відсторонення та огляд, без деталізації 

підстав та правил їх здійснення. 

Пункт 21 ст. 11 Закону України „Про міліцію” вказує, що міліція при 

необхідності має право організувати медичний огляд водіїв, затримувати, 

відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у 

стані сп’яніння, а також тих, які не мають документів на право керування або 

користування транспортними засобами, позбавляти водіїв у передбачених 

законодавством випадках права керування транспортними засобами.  

Стаття 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення вказує 

на „достатність підстав” для відсторонення водія від керування транспортними 

засобами. Мова, напевно, йде про достатні підстави, з точки зору працівника 

міліції, думати, що ця особа перебуває в стані сп’яніння. При цьому маються на 

увазі певні ознаки стану сп’яніння. До таких ознак можна віднести, наприклад, 

запах алкоголю з рота, нестійкість пози, порушення мови, виражений тремор 

пальців рук, зміну кольору шкірних покривів, поведінку, що не відповідає 

обстановці, характер руху транспортного засобу тощо. До речі, деякі із цих 
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ознак характерні і для хворобливих станів, не пов’язаних із вживанням 

спиртного або наркотиків. Достатньою підставою буде і визнання самого водія 

в тому, що він вживав спиртне. За наявності зазначених ознак працівник міліції 

вправі направити водія на огляд на стан сп’яніння. 

Огляд на стан сп’яніння може проводитися уповноваженими особами 

ДАІ-ДПС із використаннями індикаторних трубок. Якщо водій не згоден на 

проведення такого огляду або став учасником ДТП, у результаті якої є 

потерпілі або заподіяно істотну матеріальну шкоду, то огляд проводиться в 

медичній установі. Позитивний результат огляду підтверджує факт вживання 

алкоголю. 

Порядок здійснення огляду на стан сп’яніння врегульований Інструкцією 

про порядок направлення громадян для огляду на стан сп’яніння в заклади  

охорони здоров’я та проведення огляду з використанням технічних засобів, 

затвердженою спільним наказом Міністерства внутрішніх справ, Міністерства 

охорони здоров’я та Міністерства юстиції України від 24 лютого 1995 р. № 

114/38/15-36-18. Огляд на стан сп’яніння може провадитися за допомогою 

індикаторної трубки „Контроль тверезості” або в медичних установах. На 

практиці огляд за допомогою індикаторної трубки здійснюється у 90 % всіх 

випадків. Про здійснення огляду із застосуванням індикаторної трубки 

складається протокол. При цьому мають бути присутніми не менше двох 

понятих. Якщо особа не погоджується з результатами проби, вона 

направляється на обстеження в медичну установу. В лікувально-

профілактичних установах огляд на стан сп’яніння здійснюється лікарями 

певної спеціальності або які мають спеціальну підготовку. В усіх випадках 

складається акт огляду, один примірник якого передається органові міліції, що 

направив водія на огляд, а другий зберігається в медичній установі. Ухилення 

особи від проходження огляду на стан сп’яніння становить склад 

адміністративного проступку, передбаченого ч.1 ст.130 КпАП. 

Про відсторонення від керування транспортним засобом, а також про 

направлення на огляд на стан сп’яніння складається відповідний протокол, 
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копія якого вручається особі, відносно якої застосовано даний захід 

забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення. 

Про застосування індикаторної трубки робиться відмітка в протоколі про 

відсторонення від керування транспортним засобом. Направлення на огляд на 

стан сп’яніння оформляється відповідним протоколом, а результати огляду –

актом, який складається лікарем згідно встановленої форми. 

Відсторонення від керування транспортним засобом варто також 

розглядати як захід, спрямований на припинення правопорушення. 

 

§ 7. Правомірність застосування працівниками міліції 

фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї 
 

Застосування працівниками міліції до правопорушника фізичної сили, 

спеціальних засобів або вогнепальної зброї правомірно тільки у випадку злісної 

непокори громадянина законним вимогам працівника міліції, нападі на нього, 

інших громадян або охоронювані об’єкти тощо. Умови, межі та особливості 

застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної 

зброї регламентовані Законом України „Про міліцію”, а також Статутом 

патрульно-постової служби міліції України. 

Так, відповідно до ст.12 Закону України „Про міліцію”, міліція має право 

застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю 

у випадках і в порядку, передбачених цим Законом.  

Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно 

передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють 

обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть 

застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю 

громадян чи працівників міліції. 

Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби 

і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку 

або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення 
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ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, працівників 

міліції, або збройного нападу чи збройного опору. 

У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна 

перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію 

обов’язків і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю 

правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди міліція забезпечує 

подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк. 

Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, 

вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які 

спричинені особі внаслідок застосування працівником міліції заходів фізичного 

впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, працівник міліції негайно та 

письмово доводить до відома безпосереднього начальника для сповіщення 

прокуророві.  

Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі 

спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену 

законом. 

У ст. 13 Закону України „Про міліцію” зазначено, що працівники міліції 

мають право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми 

рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії 

законним вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням сили щодо 

працівників міліції або інших осіб, якщо інші способи були застосовані та не 

забезпечили виконання покладених на міліцію обов’язків. 

Міліція може направляти спеціальні підрозділи міліції для забезпечення 

проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів господарської 

діяльності лише за рішенням судді або суду. 

Дозвіл на направлення спеціального підрозділу міліції надається лише у 

випадках, коли перевірка проводиться в рамках розслідування кримінальних 

справ. 

Органам міліції забороняється використовувати фізичний та 

психологічний вплив для забезпечення проведення контролюючими органами 
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планових та позапланових перевірок суб’єктів господарської діяльності, у тому 

числі шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх застосування. 

Відповідно до п. 201 розділу VII Статуту ППСМ працівник міліції, 

застосовуючи фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю, 

зобов’язаний: 

– попередити правопорушників про намір застосувати вказані заходи, 

надавши їм досить часу для виконання його вимог, за винятком випадків, коли 

зволікання створює безпосередню небезпеку життю і здоров’ю громадян і 

працівників міліції, може спричинити інші тяжкі наслідки; 

– залежно від характеру і ступеня суспільної небезпеки правопорушення та 

осіб, які його вчинили, сили протидії прагнути до того, щоб будь-який 

заподіюваний їм збиток був мінімальним; 

– забезпечити особам, які одержали тілесні ушкодження, надання 

долікарської медичної допомоги і повідомлення в можливо короткий строк 

їхніх родичів; 

– подати рапорт начальникові ОВС про обставини застосування фізичної 

сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї. 

Наряди міліції мають право застосовувати наступні види спеціальних 

засобів, наявних у них на озброєнні: наручники, гумові та пластикові кийки, 

засоби зв’язування, спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та 

дратівної дії, світлошумові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття 

приміщень, захоплених правопорушниками і примусової зупинки 

автотранспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні 

засоби, а також використовувати службових собак (п. 203 Статуту). 

Повний перелік спеціальних засобів, а також правила їх застосування 

встановлюються Кабінетом Міністрів України за висновком Міністерства 

охорони здоров’я України і Генеральної прокуратури України і публікуються в 

засобах масової інформації. Вид спеціального засобу, час початку та 

інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що 

склалася, характеру правопорушення і особи правопорушника. 
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Працівники міліції мають право застосовувати спеціальні засоби у таких 

випадках: 

1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що 

створюють загрозу їх життю або здоров’ю; 

2) для припинення масових безпорядків і групових порушень 

громадського порядку; 

3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні 

засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі захоплення; 

4) для затримання і доставки в міліцію або інше службове приміщення 

осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, 

затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи 

чинять опір працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть 

вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі; 

5) для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть 

призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують роботу 

транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на громадський 

спокій, життя і здоров’я людей; 

6) для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які 

виконують службові або громадські обов’язки по охороні громадського 

порядку і боротьбі із злочинністю; 

7) для звільнення заложників. 

Застосування спеціальних засобів забороняється відносно жінок з 

видимими ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності і 

малолітніх (крім випадків надання цими особами збройного опору, здійснення 

групового або збройного нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей або 

працівників міліції) (ч. 3 ст. 12 Закону). 

У п.205-216 Статуту ППСМ передбачено й інші вимоги щодо 

застосування фізичної сили та спеціальних засобів. Зокрема: 

1) забороняється застосування спеціальних засобів, сльозоточивих 

речовин і вибухових пристроїв у приміщеннях і виробництвах, пов’язаних з 
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виготовленням продукції із вибухових і легкозаймистих речовин у дитячих та 

лікувальних закладах; 

2) світлошумові засоби відволікаючої дії (світлошумова граната „Заря”, 

світлошумовий пристрій „Пламя”) застосовуються на відстані, не ближче двох 

метрів від людини; 

3) при застосуванні сльозоточивих речовин забороняється прицільна 

стрільба по правопорушниках, розкидання і відстрілювання гранат у натовп, 

повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин. 

„Черемуха-1”, „Черемуха-4”, „Черемуха-12”, „Сирень-3”, „Облако” 

застосовуються тільки на відкритій місцевості; 

4) водомети застосовуються для розосередження учасників масових 

безпорядків при температурі атмосферного повітря не нижче 0 град. C; 

5) патрони з гумовою кулею ударної непроникливої дії („Волна - Р”) 

відстрілюються з допомогою спеціального карабіна на відстані не ближче 40 

метрів від людини і тільки по нижній частині ніг; 

6) забороняється застосування малогабаритних підривних устроїв 

„Ключ”, „Импульс” для відкриття приміщень, захоплених правопорушниками, 

де перебувають заложники;  

7) забороняється завдання ударів кийком: 

- гумовим - по голові, шиї, ключичній ділянці, животу, статевих органах; 

- пластиковим типу „тонфа” - по голові, шиї, сонячному сплетінню, 

ключичній ділянці, низу живота, статевих органах, нирках, копчику. 

8) при застосуванні наручників необхідна періодична (не рідше, ніж через 

2 години) перевірка стану фіксації замків; 

9) застосування газових пістолетів і балончиків здійснюється згідно з 

Інструкцією про порядок придбання, зберігання, видачі і застосування газових 

пістолетів і балончиків, затвердженою наказом МВС України від 30 грудня 

1992 р. № 751 (із змінами), виходячи із тактико-технічних даних спеціального 

засобу.  

10) у разі неможливості уникнути застосування спеціальних засобів воно 
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не повинно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на 

міліцію обов’язків, і має зводити до мінімуму можливість заподіяння шкоди 

здоров’ю правопорушників та інших громадян. При заподіянні шкоди 

необхідно забезпечити надання необхідної допомоги потерпілим в 

найкоротший строк, а також повідомити лікаря або медичний заклад про те, 

який засіб застосовано в кожному конкретному випадку. Після застосування 

спеціальних засобів проводиться огляд приміщень і місцевості з метою 

виявлення потерпілих, а також збирання засобів, що не спрацювали, а при 

необхідності — дегазація. 

Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі 

спеціальних засобів, тягне за собою відповідальність, встановлену законом. 

Відповідно до статті 15 Закону України „Про міліцію” та п. 217 Статуту 

ППСМ працівники міліції як крайній захід мають право застосовувати 

вогнепальну зброю у таких випадках: 

1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров’ю, а 

також звільнення заложників; 

2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім’ї, якщо їх 

життю або здоров’ю загрожує небезпека;  

3) для відбиття нападу на охоронювані об’єкти, конвої, жилі приміщення 

громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ і 

організацій, а також звільнення їх у разі захоплення; 

4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка 

намагається втекти; 

5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-

під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших 

предметів, що загрожує життю і здоров’ю працівника міліції; 

6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо 

водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю громадян або 

працівника міліції. 

Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при 
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значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні 

особи, а також до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з 

вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними 

групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, працівників міліції, 

або збройного нападу чи збройного опору. 

Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання 

сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка 

загрожує життю і здоров’ю громадян або працівника міліції. 

Відповідно до п.218 Статуту ППСМ, перед застосуванням зброї 

працівник міліції, крім випадків, коли його життю або життю і здоров’ю 

громадян загрожує безпосередня небезпека, повинен зробити попередження 

про намір її застосування окликом: “Стій! Стріляти буду!” і пострілом вверх. 

Без попередження зброя може бути застосована при раптовому або 

озброєному нападі, нападі з використанням бойової техніки, транспортних 

засобів, літальних апаратів, при втечі з-під варти зі зброєю або з використанням 

транспортних засобів, а також для визволення заложників. 

 Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести її у 

готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути 

підстави для її застосування. Спроби особи, яка затримується працівником 

міліції з оголеною вогнепальною зброєю, наблизитись до нього, скоротивши 

при цьому визначену ним відстань чи доторкнутись до його зброї, дають 

працівникові міліції право застосувати вогнепальну зброю відповідно до Закону 

України “Про міліцію”. 

Працівник міліції, який застосував або використав зброю, зобов’язаний: 

а) негайно і письмово доповісти про це оперативному черговому по 

органу внутрішніх справ, своєму начальнику для сповіщення прокуророві; 

б) у випадках поранення вжити заходів для надання потерпілому 

невідкладної медичної допомоги, вжити при цьому застережні заходи від 

раптового нападу; 

в) при смертельному наслідку забезпечити охорону тіла вбитого і 
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обстановки події до прибуття працівника органу внутрішніх справ чи 

прокуратури. З прибуттям в орган внутрішніх справ доповісти рапортом своєму 

начальникові про застосування або використання зброї, вказавши коли, де, за 

яких обставин використовувалась зброя, до яких це призвело наслідків, 

кількість використаних патронів, надання потерпілому медичної допомоги. 

Працівники міліції в стані необхідної оборони або крайньої необхідності 

за відсутності спеціальних засобів або вогнепальної зброї вправі 

використовувати будь-які інші підручні засоби. 

 

§ 8. Як оскаржити незаконні дії працівників міліції 
 

Будь-який громадянин вправі оскаржити неправомірні дії працівників 

міліції. Право на оскарження є дієвим засобом забезпечення законності. Слід 

зазначити і те, що таке право передбачено ст.55 Конституції України в якій 

зазначено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб.  

У ст.25 Закону України Зазначено, що дії працівника міліції можуть бути 

оскаржені у встановленому порядку до органів внутрішніх справ, суду або 

прокурору. 

В статті 3 Закону України „Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р., 

зазначено що скарга – це звернення з вимогою про поновлення прав і захист 

законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, об’єднань громадян, посадових осіб. 

Право на оскарження носить факультативний характер, так як його 

реалізація залежить від волевиявлення осіб, які мають право на оскарження. 

Працівники міліції здебільше скептично ставляться до заяв громадян про 

те, що вони будуть скаржитись. Проте, найефективніший засіб захисту 

громадянами своїх прав і законних інтересів не хамство і грубість, і не 
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фізичний опір, а спокій (нехай і показний) і банальні папір та ручка, за 

допомогою яких народжується документ під назвою „заява”, „позов” або 

„скарга”.  

Необхідно знати, що ст. 9 Закону України „Про звернення громадян” 

міститься гарантія щодо заборони переслідування громадян за подання 

звернення і неприпустимість примушування їх до його подання. Зокрема 

забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення 

до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб 

за критику у зверненні їх діяльності та рішень. Ніхто не може бути 

примушений до подання власного чи підписання колективного звернення або 

участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій. 

У ст.10 цього ж Закону зазначено, що не допускається розголошення 

одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи 

відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється 

законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси 

громадян. Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не 

стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або 

зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце 

проживання та роботи. Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення 

інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до 

вирішення справи. 

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або 

посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, 

але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим 

рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не 

розглядаються. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений 

органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу. Рішення вищого 

державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина 

може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України. 
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Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів внутрішніх 

справ (міліції) має право: особисто викласти аргументи особі, що перевіряла 

заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; 

знайомитися з матеріалами перевірки; подавати додаткові матеріали або 

наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу; бути 

присутнім при розгляді заяви чи скарги; користуватися послугами адвоката або 

представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну 

функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку; 

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; 

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду 

заяви чи скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом 

порушень встановленого порядку розгляду звернень (ст.18 Закону України 

„Про звернення громадян”). 

У свою чергу, посадові особи міліції, їх керівники та інші особи в межах 

своїх повноважень зобов’язані: об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви 

чи скарги; у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до 

відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану 

постанову; на прохання громадянина запрошувати його на засідання 

відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу; скасовувати або 

змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством 

України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, 

невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, 

усувати причини та умови, які сприяли порушенням; забезпечувати поновлення 

порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою 

рішень; письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи 

скарги і суть прийнятого рішення; вживати заходів щодо відшкодування у 

встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано 

громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, 

вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено 

порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін 
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довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, 

трудового колективу чи об’єднання громадян за місцем проживання 

громадянина; у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити 

порядок оскарження прийнятого за нею рішення; не допускати безпідставної 

передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам; особисто організовувати та 

перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення 

причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати 

населення про хід цієї роботи. 

Необхідно знати і те, що органи державної влади, до яких відноситься і 

міліція, посадові особи розглядають звернення (скарги) громадян, не стягуючи 

плати (ст.21 Закону України „Про звернення громадян”). 

У разі задоволення скарги орган міліції або її посадова особа, які 

прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують 

йому завдані матеріальні збитки, пов’язані з поданням і розглядом скарги, 

обґрунтовані витрати, понесені у зв’язку з виїздом для розгляду скарги на 

вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про 

стягнення витрат розглядаються в судовому порядку. 

Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним 

законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані 

неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді 

скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому 

виразі визначається судом. 

Проте, необхідно зважати на те, що подання громадянином звернення, яке 

містить наклеп і образи, дискредитацію органів міліції та їхніх посадових осіб, 

керівників, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної 

ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним 

законодавством (ст.26 Закону України „Про звернення громадян”). 

У скарзі необхідно докладно описати всі обставини справи, місце і час дії, 

вказати всі відомі вам дані про працівників міліції, номери патрульних машин 

(бортові і державні). Не забудьте написати, що ви вимагаєте притягнути 
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порушників до відповідальності. У скарзі обов’язково повинні бути зазначені 

також ваші дані: прізвище, ім’я, по-батькові повністю, домашня адреса, 

контактний телефон. Якщо ви друкуєте скаргу або заяву на комп’ютері або 

друкарській машинці, обов’язково поставте свій підпис і дату – без цих 

обов’язкових реквізитів її у вас не приймуть. 

Звернення зі скаргою безпосередньо до прокуратури, минаючи 

вищестояще міліцейське начальство, як правило, більш дієве, однак варто 

пам’ятати наступне. Скарга на неправомірні дії міліції, яка надійшла в 

прокуратуру, як правило, розглядається в порядку так званого наглядового 

провадження. Швидше за все, буде проведена формальна перевірка, якою 

займеться хто-небудь із помічників прокурора, але і цього часом вистачає для 

того, аби винні були покарані, а вам принесли вибачення. 

Громадяни, які постраждали від незаконних дій державних органів, у 

тому числі міліції, вправі на власний розсуд звернутися безпосередньо в суд. 

Чинний закон не пов’язує право громадянина на звернення із позовом в суд з 

обов’язком попередньо звернутися з відповідною скаргою до вищестоящої 

посадової особи або в прокуратуру. Таким чином, вирішивши оскаржити в 

судовому порядку рішення, дії або бездіяльність владного органа або посадової 

особи, які порушили ваші права і свободи, ви маєте право згідно з п. 1 ст. 17 

Кодексу адміністративного судочинства України, звернутися відразу в 

адміністративний суд. Провадження у справах про оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування або їх 

посадових осіб регулюється відповідними нормами цього Кодексу. 

Позов подається на вибір громадянина: або в суд за місцем його 

проживання, або в суд за місцем перебування відповідача (так звана 

альтернативна підсудність). Частиною 2 ст. 99 Кодексу встановлено, що 

громадянин вправі звернутися в суд протягом року від дня, коли він дізнався 

або повинен був дізнатись про порушення його прав і свобод. Питання про 

відкриття провадження в адміністративній справі суддя повинен вирішити не 

пізніше наступного дня після надходження позовної заяви до суду (ч. 3 ст. 107). 
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У випадку, якщо суд встановить порушення прав і свобод громадянина, 

він своїм рішенням ставить в обов’язок відповідному органу державної влади 

виправити допущене порушення в повному обсязі. У суд і громадянинові 

повинне бути повідомлено про виконання рішення. 

Пункт 3 ч. 2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України 

встановлює, що компетенція адміністративних судів не поширюється на 

публічно-правові справи про накладення адміністративних стягнень. Глава 24 

КпАП містить норми, що регулюють перегляд постанов у справах про 

адміністративні правопорушення в порядку оскарження і опротестування. Ці 

норми застосовуються в тих випадках, коли у відношенні вас уже винесена 

постанова про вчинене вами адміністративне правопорушення, але ви з певних 

причинами з нею не погоджуєтесь. 

Постанова у справі про адміністративне правопорушення, винесена 

суддею, є остаточною і оскарженню не підлягає (ч. 2 ст. 287 КпАП), винесена 

іншим суб’єктом підлягає оскарженню у вищестоящий орган (або посадовій 

особі) або в суд (ст. 288). 

Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення 

може бути подана протягом 10 днів з дня винесення постанови. У випадку 

пропуску цього строку з поважної причини він може бути поновлений органом 

(посадовою особою), правомочною розглядати скаргу (ст. 289). 

При складанні скарги необхідно звертати увагу на аргументацію доводів, 

що наводяться в ній, робити посиланнями на закони та інші нормативні акти, 

які, на вашу думку, регламентують відповідну діяльність, подію або дії, які 

службова особа повинна була здійснити при розгляді справи про 

адміністративне правопорушення. Свої доводи варто підкріпити наявними 

доказами. При складанні подібної скарги доцільно скористатися послугами 

юриста або адвоката. Скарга на постанову по справі про адміністративне 

правопорушення державним митом не обкладається (ч. 4 ст. 288 КпАП). 
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ЧАСТИНА ІІ 

ЗАТРИМАННЯ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ 
 

§ 9. Що таке кримінальне переслідування 
 

Всі ми хоча б раз протягом свого життя робимо щось таке, що підпадає 

під категорію правопорушень. Напевно немає такого водія, який ніколи не 

порушував би правила дорожнього руху (особливо коли вважає, що його ніхто 

не бачить), більшість із нас хоча б раз проїхали в громадському транспорті без 

квитка, перейшли проїзну частину на червоне світло або в неналежному місці. 

Таких прикладів безліч. Безумовно, вони засуджуються суспільством. Але, 

будучи забороненими законом, такі дії все-таки не наносять значної шкоди 

громадянам і суспільству, а розмір стягнень за них, встановлений КпАП, як 

правило, невеликий. Проте, існує ряд діянь, настільки суспільно небезпечних, 

що вони прямо заборонені Кримінальним кодексом (далі – Кодекс або КК) під 

загрозою покарання. Такі діяння називаються злочинами. 

Чому люди переступають закон? Швидше за все, ніхто не зможе дати 

вичерпну відповідь на це запитання. Для когось, причиною його скоєння є 

корисливий мотив, хтось вчиняє злочин з помсти, хтось з необережності тощо. 

Трапляється, що людину штовхає на злочин тяжкий збіг життєвих обставин, 

коли їй здається, що, наприклад, крадіжка – це єдиний вихід із ситуації, яка 

склалась. І, безумовно, не можна заперечувати той факт, що для певної 

категорії людей злочинна діяльність є способом життя. 

Розповсюджена фраза про те, що не буває злочину без покарання, навряд 

чи може бути застосована у кримінальному праві і кримінальному процесі. Ця 

фраза скоріше запозичена з релігії, з життєвого досвіду багатьох поколінь 

людей. Статистика ж говорить про інше. Значна кількість офіційно 

зареєстрованих злочинів так і не розкривається, не говорячи вже про так звану 

латентну (приховану) злочинність, яка зовсім не обліковується. Якщо мовчать 

хабарник і хабародавець, ми з вами ніколи не довідаємося про те, що в певний 
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час у певному місці були скоєні два кримінально карних діяння – дача хабара та 

його отримання. І таких прикладів можна навести багато. 

Народна мудрість наголошує на тому, що не потрібно зарікатись, що 

ніколи і ні в якому разі. Практика свідчить, що злочини вчиняються не тільки 

маргінальними елементами. 

Що таке злочин, і які його види? Злочином є передбачене Кримінальним 

кодексом України (КК) суспільно небезпечне винне діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. Не є злочином дія або бездіяльність, 

яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим 

Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не 

заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, 

суспільству або державі. 

Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої 

тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. Так, злочином невеликої 

тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на 

строк не більше двох років, або інше, більш м’яке покарання. Злочином 

середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення 

волі на строк не більше п’яти років. Тяжким злочином є злочин, за який 

передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти 

років. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у 

виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення 

волі. 

Злочин може бути закінченим та незакінченим. Так, закінченим злочином 

визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого 

відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу. Незакінченим 

злочином є готування до злочину та замах на злочин. Зокрема, готуванням до 

злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування 

співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також 

інше умисне створення умов для вчинення злочину. Готування до злочину 

невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності. 
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Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або 

бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, 

передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо 

при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її 

волі. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які 

вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було 

закінчено з причин, які не залежали від її волі. Замах на вчинення злочину є 

незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх 

дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця. 

Кримінальна відповідальність за готування до злочину і замах на злочин 

настає за тією статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає 

відповідальність за закінчений злочин. 

Необхідно знати і те, що згідно ст.17 КК, особа, яка добровільно 

відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній 

відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить 

склад іншого злочину. Добровільною відмовою є остаточне припинення особою 

за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому 

вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. 

Статтею 51 КК передбачено такі види кримінального покарання: 

1) штраф; 

2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу; 

3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю; 

4) громадські роботи; 

5) виправні роботи; 

6) службові обмеження для військовослужбовців; 

7) конфіскація майна; 

8) арешт; 

9) обмеження волі; 
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10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 

11) позбавлення волі на певний строк; 

12) довічне позбавлення волі. 

Із зазначених вище покарань, основними є громадські роботи, виправні 

роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення 

волі на певний строк, довічне позбавлення волі. Додатковими - позбавлення 

військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та 

конфіскація майна. Проте, штраф та позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як 

додаткові покарання. 

За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, 

передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу. До основного 

покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у 

випадках та порядку, передбачених цим Кодексом. 

Що робити, якщо проти вас або ваших близьких запрацювала машина 

кримінального переслідування, вас затримали за підозрою у вчиненні злочину? 

Перше, з чого необхідно розпочати, якщо є така можливість, – запросити 

кваліфікованого захисника. Чим раніше ви це зробите, тим ефективніше 

зможете відстоювати свої законні права. Про те, як поводитися, якщо у вас 

немає коштів на кваліфіковану юридичну допомогу, мова йтиме в наступних 

главах. Але перш ніж перейти до практичних коментарів, необхідно 

розібратися, що таке кримінальне переслідування, і які покарання за нього 

передбачені. 

Кримінальне переслідування – це процесуальна діяльність, яка 

здійснюється стороною обвинувачення з метою викриття підозрюваного, 

обвинувачуваного у вчиненні злочину. Воно передбачає висунення 

обвинувачення або підозри, його обґрунтування доказами, пред’явлення або 

зміну обвинувачення, завершення кримінальної справи складанням 

обвинувального висновку, затвердження його прокурором і направлення в суд. 
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У суді кримінальне переслідування здійснюється шляхом підтримання 

державного або приватного обвинувачення, а також апеляційного або 

касаційного оскарження вироку, якщо сторона обвинувачення з ним не згідна і 

має намір продовжувати кримінальне переслідування відповідно до раніше 

зайнятої позиції. 

Залежно від характеру і тяжкості скоєного злочину кримінальне 

переслідування може бути публічним, приватно-публічним і приватним. 

Клієнти адвокатів та їхні родичі нерідко задають те саме питання: якщо 

потерпілий у справі забере свою заяву, чи підлягає в цьому випадку 

припиненню кримінальна справа? Досить часто доводиться їх розчаровувати, 

оскільки припинення кримінального переслідування у зв’язку із примиренням 

обвинувачуваного з потерпілим можливо тільки у справах приватного 

обвинувачення (ч. 1 ст. 27 КПК). До них відносяться: умисне легке тілесне 

ушкодження (ст. 125 КК), побої і мордування (ч. 1 ст. 126), самоправство (ст. 

356). Такі кримінальні справи порушуються не інакше як за скаргою 

потерпілого і підлягають закриттю у разі примирення потерпілого з 

обвинуваченим. Примирення допускається на будь-якій стадії кримінального 

судочинства, але до видалення суду в нарадчу кімнату для постанови вироку. 

Якщо примирення запізнилося, суд зобов’язаний буде ухвалити вирок на 

загальних підставах. 

Справою приватно-публічного обвинувачення є зґвалтування (ч. 1 ст. 

152). Вона, як і справи приватного обвинувачення, порушується не інакше як по 

скарзі потерпілого, але вже не підлягає закриттю у зв’язку із примиренням 

потерпілого з обвинуваченим.  

Пункт 2 ст. 7 КПК передбачає можливість закриття кримінальної справи у 

зв’язку із примиренням сторін. Таке примирення можливо в наступних 

випадках: 

– при наявності заяви потерпілого; 

– якщо діяння, вчинене особою, має ознаки злочину, який не має значної 

суспільної небезпеки; 



 117

– злочин вчинено особою вперше; 

– особа, проти якої здійснюється кримінальне переслідування, відшкодувала 

заподіяну потерпілому шкоду; 

– відбулося примирення між потерпілим і особою, проти якої здійснюється 

кримінальне переслідування. 

Разом з тим прокурор має право порушити кримінальну справу про будь-

який злочин приватного або приватно-публічного обвинувачення і за 

відсутності скарги потерпілого, якщо цей злочин скоєно відносно особи, що 

перебуває у безпорадному стані, в неї наявна залежність від обвинуваченого чи 

вона з інших причин не здатна самостійно захистити свої права (ч. 3 ст. 27 

КПК). 

Всі інші кримінальні справи вважаються справами публічного 

обвинувачення. Кримінальне переслідування особи, винної у вчиненні таких 

злочинів, носить публічний характер. Це означає, що воно здійснюється 

органами держави і від імені держави, причому не стільки в інтересах 

потерпілого, скільки в інтересах держави і суспільства в цілому. Тому при 

прийнятті рішень по кримінальній справі публічного обвинувачення, у тому 

числі рішення про закриття кримінальної справи, слідчий, дізнавач або 

прокурор не пов’язані з позицією потерпілого. 

Кримінальне переслідування від імені держави по кримінальних справах 

публічного і приватно-публічного обвинувачення здійснює прокурор, а також 

слідчий і дізнавач, які є стороною обвинувачення. 

У рамках свого обов’язку по здійсненню кримінального переслідування 

вказані особи в кожному випадку виявлення ознак злочину приймають 

передбачені законом заходи щодо встановлення події злочину, викриттю особи 

або осіб, винних у його вчиненні. Таким чином, більшість кримінальних справ 

порушуються і розслідується в силу обов’язку органів, які здійснюють 

кримінальне переслідування, а не на розсуд потерпілої сторони. 

КК і КПК закріплюють ряд обставин, за наявності яких кримінальна 

справа не порушується, а вже порушена справа підлягає закриттю. Підстави для 
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відмови в порушенні кримінальної справи або її закриття викладені у ст. 6 

КПК. До таких підстав відносяться наступні. 

1. Відсутність події злочину, тобто відсутність самого діяння, яке вважалось 

таким, що мало місце (наприклад, передачі грошей, що розцінювалось як дача 

хабара, не було). В силу презумпції невинуватості до відсутності події злочини 

юридично прирівнюють ситуації, коли із приводу існування злочину, що 

фігурував в якості підстав до порушення кримінальної справи, залишилися 

нерозв’язані сумніви. Такі сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого. 

Тому формулювання „не встановлення події злочину” і „відсутність події 

злочину” в цьому випадку тотожні. 

2. Відсутність у діянні складу злочину. В даному випадку мається на увазі, що 

саме діяння мало місце, однак воно не містить всіх обов’язкових ознак складу 

злочину. Наприклад, якщо по кримінальній справі, порушеній з приводу ДТП, у 

якій загинув пішохід, незважаючи на всі вжиті заходи, так і не вдалося 

встановити, чи мав водій технічну можливість уникнути наїзду, інакше кажучи, 

чи є в його діях необхідні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину, така 

справа підлягає закриттю через відсутність у діянні складу злочину. У зв’язку з 

відсутністю складу злочину припиняється також кримінальне переслідування і 

відносно неповнолітнього, котрий хоча й досяг віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність, але внаслідок відставання в психічному розвитку, не 

пов’язаного із психічним розладом, не міг повною мірою усвідомлювати 

суспільну небезпеку і характер своїх дій і керувати ними (так звана обмежена 

осудність). При вирішенні питання про припинення переслідування за вказаною 

підставою, як правило, потрібен висновок психолого-психіатричної експертизи. 

3. Ухвалення акта амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене 

діяння, а також у зв’язку з помилуванням окремих осіб. Амністія – це акт 

вищого представницького органу державної влади (відповідно до Конституції, 

це Верховна Рада України) у відношенні індивідуально невизначеного кола 

осіб. Амністія не скасовує кримінальний закон, що карає за даний злочин, 

однак передбачає заміну призначеного судом покарання іншим, більш м’яким, 
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або взагалі припиняє кримінальне переслідування. 

4. Не досягнення особою на час вчинення суспільно небезпечного діяння 

одинадцятирічного віку. 

5. Внаслідок примирення обвинуваченого, підсудного з потерпілим у справах, 

які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, крім спеціально 

передбачених випадків. 

6. Відсутність скарги потерпілого, якщо справу може бути порушено не інакше 

як за його скаргою, крім випадків, коли прокуророві надано право порушувати 

справи і при відсутності скарги потерпілого. 

7. Смерть підозрюваного або обвинуваченого. Ця підстава спричиняє відмову у 

порушенні кримінальної справи або її закриття, за винятком випадків, коли 

зацікавлені особи, будучи впевненими у невинуватості, клопочуться про 

продовження судочинства в цілях реабілітації та відновлення доброго ім’я 

покійного. У цьому випадку провадження у справі повинно бути продовжено у 

звичайному порядку. 

8. Вирок по тому ж обвинуваченню або ухвала чи постанова суду про закриття 

справи з тієї ж підстави, що набрали законної сили. 

9. Не скасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття 

справи по тому ж обвинуваченню щодо тієї ж особи. 

10. Не скасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про відмову в 

порушенні справи по тому ж факту. 

Дві останні позиції цього переліку базуються на положенні, відповідно до 

якого ніхто не може двічі відповідати за той самий злочин. Стаття 15 

Міжнародного пакту про цивільні і політичні права говорить: „Ніхто не 

повинен бути вдруге засуджений або покараний за злочин, за який він уже був 

остаточно засуджений або виправданий відповідно до закону і кримінально-

процесуального права кожної країни”. 

Відповідно зі ст.61 Конституції України ніхто не може бути двічі 

притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 

правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний 
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характер. 

Крім підстав для закриття кримінальної справи особу в спеціально 

передбачених випадках може бути звільнено від кримінальної відповідальності. 

Так, наприклад, відповідно до ст. 7 КПК України суд вправі звільнити 

підсудного від кримінальної відповідальності, коли буде визнано, що на час 

розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене особою діяння 

втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно 

небезпечною. Суд також своїм вироком може звільнити від покарання особу, 

яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, коли визнає, що з 

урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу 

на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною. 

Термін „зміна обстановки” законом не визначений, але під ним 

розуміється настання в житті суспільства, групи населення, даної особи таких 

умов, які значно змінюють уявлення про суспільну небезпеку діяння або особи і 

надають можливість не застосовувати до неї кримінальне покарання. 

Наприклад, до випадків, коли особа перестає бути суспільно небезпечною, 

можна віднести вступ до лав Збройних Сил, суспільно корисні вчинки 

(порятунок потопаючих або майна від пожежі, дії, спрямовані на затримання 

злочинця, тяжка або невиліковна хвороба особи тощо).  

Закриття кримінальної справи за даною підставою допускається: 

– якщо злочин відноситься до категорії невеликої або середньої тяжкості; 

– злочин вчинено даною особою вперше, що означає відсутність у неї 

судимості за раніше скоєний злочин або порушення відносно неї кримінальної 

справи, пов’язаної зі вчиненням іншого злочину; 

– сама особа не заперечує проти закриття справи за даною підставою; 

– є згода прокурора, якщо рішення про закриття кримінальної справи 

приймається слідчим (дізнавачем). 

Провадження в кримінальній справі може бути закрито судом також у 

зв’язку: 

– з дійовим каяттям; 
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– із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного 

характеру в порядку, передбаченому законодавством; 

– з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи 

організації (ст. 7-1 КПК). 

Найбільш цікавим в цьому плані є припинення провадження внаслідок 

дійового каяття. Стаття 7-2 КПК та ст. 45 КК передбачають можливість 

звільнення обвинуваченого за даною підставою, зміст якої полягає у тому, що 

особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, після вчинення злочину 

щиро покаялась, сприяла розкриттю злочину і відшкодувала повністю заподіяні 

збитки або іншим способом усунула заподіяну шкоду (наприклад сприяла 

розшуку майна, здобутого в результаті злочину, надала медичну або іншу 

допомогу потерпілому безпосередньо після скоєння злочину тощо). Припинити 

кримінальне переслідування за цією підставою має право лише суд. До 

припинення провадження особі повинні бути роз’яснені підстави закриття 

справи і право заперечувати проти припинення кримінального переслідування. 

При наявності такого заперечення кримінальне переслідування не може бути 

припинено, а провадження у справі повинно бути продовжено аж до судового 

розгляду, де підсудний одержує найбільш сприятливі умови захисту від 

пред’явленого обвинувачення і цілком може домогтися своєї реабілітації. 

Особа також може бути за вироком суду звільнена від відповідальності чи 

покарання на підставах, передбачених статтею 49 Кримінального кодексу 

України. А саме через закінчення строків давності:  

– два роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене 

покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 

– три роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене 

покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 

– п’ять років – у разі вчинення злочину середньої тяжкості;  

– десять років – у разі вчинення тяжкого злочину; 

– п’ятнадцять років – у разі вчинення особливо тяжкого злочину. 

Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо 
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тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне 

позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе 

застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і 

заміняється позбавленням волі на певний строк. Давність не застосовується у 

разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства. 

Закриття кримінальної справи одночасно спричиняє повне припинення 

кримінального переслідування. Проте, припинення кримінального 

переслідування не завжди означає закриття кримінальної справи. Наприклад, 

при розслідуванні вбивства з’ясувалося, що підозрюваний, відносно якого 

здійснювалося кримінальне переслідування, виявився непричетним до скоєння 

даного злочину. Слідчий виніс постанову про припинення кримінального 

переслідування відносно даної особи, а кримінальна справа продовжує 

розслідуватися у встановленому порядку, оскільки необхідно встановити особу, 

яка підлягає притягненню до кримінальної відповідальності за скоєне вбивство. 

 

§ 10. Ваші дії у разі порушення кримінальної справи 
 

Загальний порядок порушення кримінальної справи. Під порушенням 

кримінальної справи необхідно розуміти самостійну стадію кримінального 

процесу, яка покликана, з одному боку, забезпечити негайне та рішуче 

реагування на кожний злочинний факт, а з іншого – запобігти розслідуванню 

фактів, які не містять ознак злочинів або не мали місця в дійсності. Порушення 

кримінальної справи – це також відповідне рішення компетентної посадової 

особи розпочати кримінальний процес про той чи інший злочин або про 

декілька взаємозалежних злочинів. Ухвалюючи таке рішення, державна система 

приймає на себе обов’язок забезпечити розслідування і судовий розгляд справи, 

під час яких захистити права та інтереси особи, суспільства, держави, що були 

порушені злочином. На підставі цього рішення провадяться слідчі дії, які 

можуть бути поєднані із процесуальним примусом. Якщо в порушенні 

кримінальної справи відмовлено, то це означає, що вимоги заявника є 
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незаконними і необґрунтованими. 

Вивчення практики розслідування злочинів засвідчує, що вчасне 

порушення кримінальної справи при наявності до цього підстав створює 

необхідні передумови для припинення злочину, швидкого та повного його 

розкриття, викриття винних та вирішення інших завдань кримінального 

судочинства, а обґрунтована відмова в порушенні кримінальної справи 

дозволяє уникнути зайвих витрат сил та засобів на розслідування. У той же час 

порушення кримінальної справи або відмова в цьому без достатніх для того 

підстав, як правило, тягнуть за собою неправомірне обмеження прав, свобод та 

законних інтересів окремих громадян, підприємств, установ і організацій, 

негативно впливає на боротьбу зі злочинністю. 

Відповідно до ст. 97 КПК України орган дізнання, слідчий, прокурор і 

суддя повинні приймати заяви та повідомлення про вчинені або підготовлені 

злочини, у тому числі й у справах, які не відносяться до їх компетенції і 

протягом триденного терміну прийняти одне з наступних рішень: 1) порушити 

кримінальну справу; 2) відмовити в порушенні кримінальної справи; 3) 

направити заяву або повідомлення по належності. Коли в заяві або 

повідомленні не містяться чіткі дані про відсутність або наявність ознак 

злочину, повинна бути проведена попередня перевірка шляхом витребування 

необхідних матеріалів, отримання пояснень тощо. Така перевірка проводитися 

протягом 10-ти днів. 

Необхідно також відзначити те, що у ст.10 Закону України „Про міліцію” 

міститься норма відповідно до якої працівник міліції на території України 

незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення 

до нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про події, які 

загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього 

виявлення таких зобов’язаний вжити заходів до попередження і припинення 

правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, 

встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця 

події і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції.  
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Отже, правом громадянина є звернення до будь-якого міліціонера, 

незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу (навіть у ночі) із 

заявою про злочин, події, які загрожують його особистій чи громадській 

безпеці, а обов’язком міліціонера – вжиття відповідних заходів до 

попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання 

допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які 

вчинили правопорушення, охорони місця події, а також повідомлення про цей 

факт в найближчий підрозділ міліції. Наголошуємо, спочатку - попередження і 

припинення правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, які її 

потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, а 

уже потім - охорони місця події, а також повідомлення про цей факт в 

найближчий підрозділ міліції.  

Інформація про злочини, яка надходить до правоохоронних органів (у 

тому числі до міліції), залежно від форми подання, порядку розгляду 

поділяється на дві групи: інформація про злочини, яка є приводами до 

порушення кримінальної справи (ст. 94 КПК); інша інформація про злочини. 

Приводи до порушення кримінальної справи – це початкова інформація 

про вчинений злочин, той, що готується або вчинюється в цей момент. У ст. 94 

КПК перераховані наступні приводи до порушення кримінальної справи: 

– заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, 

представників влади, громадськості або окремих громадян; 

– повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які 

затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину або з поличним; 

– явка з повинною; 

– повідомлення, опубліковані в пресі; 

– безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом 

ознак злочину. 

Заява про злочин – це усне або письмове звернення фізичної особи в 

правоохоронний орган з інформацією про злочин. Як правило, у заяві міститься 

прохання вжити відповідних заходів. Письмова заява обов’язково повинна бути 
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підписана заявником. Крім того, вона повинна містити ім’я, прізвище, по-

батькові заявника, адресу його місця проживання. 

Усна заява про злочин заноситься до протоколу, який підписується 

заявником і особою, яка прийняла дану заяву. Протокол повинен містити 

відомості про заявника, а також про документи, які засвідчують його особу. 

Заявника попереджують про кримінальну відповідальність за завідомо 

неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК), про що в 

протоколі робиться запис, який засвідчується підписом заявника. 

Заява про порушення кримінальної справи підлягає обов’язковій 

реєстрації, а потім розгляду компетентними особами у встановлений законом 

строк. Заявникові повинен бути виданий документ про прийняття повідомлення 

про злочин із вказівкою даних про особу, яка його прийняла, а також часу 

прийняття. Якщо у відділенні міліції або прокуратурі відмовляють у прийомі 

заяви про злочин, така відмова може бути оскаржена у судовому порядку як 

бездіяльність слідчого або прокурора із приводу повідомлення про злочин. 

Важливо відзначити наступне: закон прямо вказує на те, що анонімні 

заяви не можуть бути приводом для порушення кримінальної справи, проте 

правоохоронні органи беруть їх до уваги. На практиці заяви, які містять 

відомості про злочини, підлягають перевірці органом дізнання, до компетенції 

якого відноситься їх розкриття. У цих випадках звичайно проводяться гласні 

або негласні оперативно-розшукові заходи, за результатами яких вирішується 

питання про порушення кримінальної справи. Прикладом перевірки анонімних 

повідомлень можуть служити перевірочні заходи, проведені правоохоронними 

органами, при одержанні повідомлення про закладення вибухових пристроїв. 

Приводом до порушення кримінальної справи в таких випадках буде не заява 

про злочин, а безпосереднє виявлення органом дізнання ознак злочину. 

Явка з повинною – особливий випадок заяви громадянина, який 

повідомляє про злочин, який він сам вчинив. В даному випадку має місце 

самозвинувачення. Існує думка, що явка з повинною можлива лише в тому 

випадку, коли заявник особисто прийшов у міліцію, до слідчого або прокурора. 
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Це не зовсім вірно, оскільки заява про явку з повинної може бути передана 

через третіх осіб або відправлена поштою. 

Якщо заява про явку з повинною містить достатні підстави для 

порушення кримінальної справи, то така справа має бути порушена негайно, а 

заявник – відразу ж допитаний у якості підозрюваного, однак після складання 

протоколу про явку з повинною. 

Важливо пам’ятати, що явкою з повинної можна вважати тільки таку 

заяву громадянина, яка стосується злочину, не відомого правоохоронним 

органам, тобто не зареєстрованого або ж відомого, але не розкритого, коли 

особа, яка його скоїла, не встановлена. Явка з повинною робиться виключно на 

добровільних засадах. Не може називатися явкою з повинною заява 

громадянина, раніше затриманого за підозрою у вчиненні злочину або ж 

узятого під варту, що зізнався у вчиненому під тиском доказів. 

Необхідно відзначити й те, що заява громадянина про скоєний злочин, 

зроблена під тиском працівників міліції або зібраних у справі доказів, явкою з 

повинної не вважається. 

Інша інформація про злочини – це повідомлення, що надійшли з інших 

джерел і потребують проведення негайної перевірки з метою встановлення 

ознак злочину або їх відсутності. До неї належить інформація громадян, 

представників громадськості та посадових осіб, що надійшла телефоном 

(телефаксом), телеграфом, по радіо і телебаченню. Повідомлення про вчинений 

або той, що готується, злочин, отримане з інших джерел, приймається особою, 

яка одержала таке повідомлення, про що складається рапорт про виявлення 

ознак злочину.  

До інших джерел відносяться також відомості, отримані з повідомлень у 

засобах масової інформації (ЗМІ). Це можуть бути статті, замітки, листи, 

опубліковані в пресі. Відомості про злочин можуть бути виявлені особисто 

слідчим, прокурором, працівником міліції безпосередньо в процесі виконання 

професійних обов’язків. Одержавши інформацію про злочин з гласного або 

негласного оперативно-розшукового джерела, працівники правоохоронних 
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органів зобов’язані прийняти всі залежні від них заходи, щоб припинити 

злочин, закріпити сліди його вчинення, вжити заходів до забезпечення 

збирання доказів, встановленню особи, яка його скоїла, та затримання 

підозрюваного. Про результати такої діяльності працівники правоохоронних 

органів доповідають письмовим рапортом своєму безпосередньому 

керівництву. На підставі рапорту уповноважена посадова особа ухвалює 

рішення про порушенні кримінальної справи. 

Для порушення кримінальної справи необхідний не тільки привід, але й 

підстава. Це та ж інформація про вчинений злочин, але розглянута через призму 

не форми, а змісту. Закон визначає підстави як достатні дані, що вказують на 

ознаки злочину. Достатніми можуть вважатися дані, які свідчать про наявність 

злочинної події (наприклад, виявлений труп з ознаками насильницької смерті), 

навіть якщо вони не містять відомостей про запідозрену особу. 

Закон покладає на дізнавача, орган дізнання, слідчого і прокурора 

обов’язок прийняти і перевірити повідомлення про будь-який вчинений злочин 

або злочин, що готується, і в межах їхньої компетенції ухвалити з цього 

приводу рішення в термін не пізніше трьох днів від дня його одержання (ч. 2 ст. 

97 КПК). Протягом десяти днів прокурор, слідчий або орган дізнання може 

перевіряти заяву або повідомлення про злочин шляхом відібрання пояснень та 

витребування необхідних документів. 

Встановлення максимально стислих строків дослідчої перевірки 

інформації про злочин має важливе практичне значення. Від оперативності та 

динамізму роботи працівників правоохоронних органів при встановленні 

наявності або відсутності підстав для порушення кримінальної справи багато в 

чому залежить успіх майбутнього розслідування. 

За результатами перевірки уповноважена посадова особа приймає одне з 

наступних рішень: 

– про порушення кримінальної справи (при наявності приводу і підстав); 

– про відмову в порушенні кримінальної справи (при їх відсутності); 

– про передачу повідомлення про злочин за належністю. 
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При наявності зазначених у законі приводів і достатніх підстав дізнавач 

або слідчий за згодою прокурора порушують кримінальну справу, про що 

виноситься відповідна постанова. Момент порушення кримінальної справи 

дуже важливий, оскільки саме із цього моменту в особи, яка провадить 

розслідування, з’являється право на проведення слідчих дій, у тому числі 

пов’язаних із процесуальним примусом, від якого найбільше страждають особи, 

підозрювані або обвинувачені у вчиненні злочину. 

Правовий статус підозрюваного. Згідно ч. 1 ст. 43-1 КПК підозрюваним є 

особа: 

– затримана по підозрінню у вчиненні злочину; 

– до якої застосовано запобіжний захід до винесення постанови про 

притягнення її як обвинуваченого. 

Підозрюваний бере участь у кримінальному процесі тільки в стадії 

досудового слідства. Часовий період, протягом якого особа є підозрюваним, як 

правило, незначний. На відміну від обвинуваченого, для появи якого має бути 

винесена постанова про притягнення певної особи в цій якості, відносно 

підозрюваного діє правило, що права, якими закон наділяє особу, підозрювану 

у вчиненні злочину, ця особа здобуває незалежно від того, визнано її 

підозрюваним чи ні. 

Якщо відносно особи зібрані певні докази, однак справа порушена не 

відносно нього, а по факту скоєного злочину (за ознаками об’єктивної сторони 

злочину), дана особа не затримана і щодо неї не обрано запобіжний захід, вона 

не є підозрюваним у процесуальному сенсі, тобто ще не має прав, встановлених 

кримінально-процесуальним законом. Це підозрюваний, з власної точки зору, 

адже він знає або розуміє, що саме проти нього зібрані або збираються докази. 

Але в кримінальному процесі він поки що ніхто. 

Не визнаються підозрюваними також особи, відносно яких отримані 

докази, що дозволяють запідозрити їх у вчиненні злочину, але вони недостатні 

для затримання, взяття під варту або застосування інших запобіжних заходів. 

Затримання за підозрою у вчиненні злочину. Цей захід обумовлює 
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короткочасне позбавлення волі особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без 

попередньої санкції прокурора або суду. Ціль затримання – припинення 

злочинної діяльності, запобігання приховуванню підозрюваного від слідства 

або суду, фальсифікації підозрюваним доказів тощо. 

Стаття 29 Конституції України встановлює граничний строк затримання 

за підозрою у вчиненні злочину – 72 години. Цей строк не в якому разі може 

бути продовжений ані судом, ані органом дізнання, ані слідчим, ані 

прокурором, навіть за умови відповідного клопотання та подання додаткових 

доказів обґрунтованості затримання (ч. 10 ст. 106 КПК). 

Затримання особи по підозрінню у вчиненні злочину провадиться за 

наявності однієї з наступних підстав: 

– особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення; 

– коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вказують на дану особу, що 

саме вона вчинила злочин; 

– на цій особі або на її одязі, при ній або в його житлі виявлено явні сліди 

злочину (ч. 1 ст. 106). 

Затримання безпосередньо після вчинення злочину застосовується при 

переслідуванні підозрюваного „по гарячих слідах”. 

Очевидці можуть вказати на особу, яка вчинила злочин, як на місці його 

скоєння, так і під час процесуальних дій, які проводяться, наприклад, упізнанні. 

Останній пункт застосовується, як правило, у випадках, коли в ході 

процесуальних дій (обшуку, особистого обшуку, виїмки тощо) на одязі, тілі, у 

житлі особи будуть виявлені явні сліди злочину. При наявності інших 

відомостей, що дають підставу підозрювати особу у вчиненні злочину, вона 

може бути затримана при спробі зникнути, або якщо вона не має постійного 

місця проживання, або не встановлена її особа, або якщо прокурором, а також 

слідчим або дізнавачем за згодою прокурора в суд направлено подання про 

обрання відносно даної особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (ч. 

2 ст. 165-2). 

Таким чином, затримання можливе у двох формах: 
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– без постанови органа дізнання, слідчого, прокурора до порушення 

кримінальної справи; 

– на підставі постанови органа дізнання, слідчого, прокурора після порушення 

кримінальної справи. 

Перша форма затримання, так зване захоплення на місці, кримінально-

процесуальним законом не регламентована. 

Затримання і доставлення в міліцію осіб, підозрюваних у вчиненні 

злочинів, регламентується Статутом ППСМ, витяги з якого наводяться нижче: 

п.235. Дії наряду по затриманню правопорушників та осіб, підозрюваних у 

вчиненнi злочинів, вимагають від працівників міліції пильності, рішучості, 

витримки, вміння швидко орієнтуватись в обстановці i суворо дотримуватись 

вимог Закону України „Про міліцію”. 

п.237. ... перед прийняттям рішення на переслідування i затримання осіб, 

підозрюваних у вчиненні злочину, необхідно чітко уяснити правомірність дій 

міліціонера; переслідування по гарячих слідах осіб, підозрюваних у вчиненні 

злочину, вести з певною напругою сил, наполегливо, рішуче i самовіддано, не 

забуваючи при цьому про застережні заходи на випадок можливого збройного 

або іншого фізичного опору з боку переслідуваного або його співучасників, що 

можуть знаходитись поблизу.  

...При переслідуванні потрібно бути пильним i мати на увазі, що злочинцем 

можуть бути викинуті або загублені знаряддя злочину (рушниця, ніж, кастет i 

т.п.), речі, які належать потерпілому i самому злочинцю, коштовності та інші 

предмети (наприклад, фальшиві гроші i т.п.), що мають відношення до 

вчиненого злочину. Під час переслідування i пошуку злочинця необхідно 

орієнтувати про його прикмети та викрадені речі інших працівників міліції, 

дружинників, обслуговуючий персонал вокзалів, підприємств торгівлі та 

громадського харчування i т.п. 

п.238. При розшуку та переслідуванні осіб, які вчинили злочини, наряду міліції 

потрібно: 

– тактично запросити потерпілих допомогти в пошуку; 
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– затримання проводити, по можливості, в малолюдних місцях, віддалених від 

прохідних дворів, зупинок міського транспорту та інших місць, де ці дії можуть 

ускладнитися наявністю великої кількості людей; 

– особливу обачливість, винахідливість i сміливість слід виявляти при 

затриманні групи осіб, що підозрюються у вчиненні злочину. Прийнявши 

рішення їх затримати, необхідно, не припиняючи спостереження за учасниками 

групи, по радіостанції, телефону або іншим способом запросити допомогу у 

оперативного чергового по органу внутрішніх справ i найближчих нарядів 

міліції, дружинників, двірників, працівників служби охорони для затримання 

злочинців. Якщо допомога вчасно не надійшла, а зволікати з затриманням не 

можна, то необхідно це зробити самостійно. Вирішальну роль при цьому має 

фактор несподіванки та рішучих дій міліціонера. Наприклад, доцільно 

непомітно наблизитися до переслідуваних, перекрити їм найбільш можливий 

шлях відходу i коли вони менше всього здатні вчинити опір, голосно 

скомандувати: „Стій! Руки вгору!”, i оголосити про затримання, наказати 

затриманим рухатись в даному напрямку, не випускаючи їх ні на мить з поля 

зору; 

– якщо при затриманні використовується службовий собака, то перед тим як 

його застосувати слід двічі українською i російською мовами зробити 

попередження: „Стій! Пускаю собаку!” з наданням часу, достатнього для 

припинення правопорушення i виконання вимог. Перед пуском собаки треба 

впевнитись, що вона прагне затримати саме підозрюваного, а не інших осіб. У 

разі заподіяння затримуваному покусів йому необхідно надати при можливості 

необхідну медичну допомогу, дотримуючи при цьому заходів безпеки. Собака 

при цьому повинен знаходитись по команді „Охороняй” у 2-3 метрах від 

затриманого; 

– зробити зовнішній огляд одягу, речей затриманого з метою вилучення зброї 

та інших предметів, які він може використати для нападу на міліціонера. 

п.246. Доставляння в орган внутрішніх справ особи, підозрюваної у вчиненні 

злочину, здійснюється пішим порядком i на транспорті. При цьому: 
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– доставляння здійснюється, як правило, двома i більше працівниками міліції 

або за допомогою дружинників, двірників, громадян; 

– необхідно постійно стежити за діями затриманого; 

–  передбачати заходи на випадок спроби з боку співучасників підозрюваного 

створити умови для втечі або звільнення останнього; 

– не допускати, щоб доставлений викинув або передав іншим особам речі, 

документи, що можуть бути речовими доказами, або прийняв від спiвучасникiв 

зброю або інші предмети, які можуть бути використані як знаряддя нападу. 

п.247. При доставлені підозрюваного пішим порядком двома i більше 

працівниками міліції або за допомогою представників громадськості: 

– один міліціонер повинен йти поруч із затриманим i вести його; 

– інші міліціонери і громадяни, які надають допомогу, повинні, йдучи у двох-

трьох кроках позаду, спостерігати за діями підозрюваного i оточуючих 

громадян. 

п.248. При доставлені підозрюваного пішим порядком одним міліціонером: 

– прямувати позаду підозрюваного або поруч з ним; 

–  заборонено заходити наперед або нахилятися поруч із затриманим, 

допускати появу сторонніх осіб у безпосередній близькості від нього; 

– у разі наближення кого-небудь ззаду зупинитися разом з підозрюваним, 

пропустити перехожого вперед; 

– при доставлені підозрюваного пішим порядком одним міліціонером, який 

несе службу з службово-розшуковим собакою, необхідно знаходитись з ним 

позаду порушника на відстані трьох-чотирьох метрів, не допускати, щоб між 

ним i міліціонером з собакою знаходилися інші особи. Собака при цьому 

тримається на короткому повідку, без намордника. 

Про кожний випадок затримання за підозрою у вчиненні злочину, орган 

дізнання або слідчий повинен скласти протокол затримання, у якому робиться 

відмітка про те, що підозрюваному роз’яснені його права, передбачені ст. 43-1 

КПК України. 

Відповідно до ст. 5 Закону України „Про міліцію”, міліція: забезпечує 
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затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам з моменту затримання 

або арешту (взяття під варту) право захищати себе особисто та користуватися 

правовою допомогою захисника, реалізацію інших прав затриманих і 

заарештованих (взятих під варту) осіб; 

негайно, але не пізніш як через дві години після затримання або арешту 

(взяття під варту) осіб повідомляє про їх місцеперебування родичам та у разі 

заявлення усної або письмової вимоги - захиснику, а також адміністрації за 

місцем роботи чи навчання; 

забезпечує харчування затриманих осіб три рази на добу за єдиними 

нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України; 

у разі необхідності вживає заходів щодо негайного надання медичної та 

іншої допомоги затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам. 

У разі заявлення затриманими або заарештованими (взятими під варту) 

особами усної або письмової вимоги про залучення захисника працівники 

міліції не мають права вимагати від них надання будь-яких пояснень або 

свідчень до прибуття захисника.  

Про заявлення вимоги про залучення захисника або про відмову у 

залученні захисника у протоколі затримання або постанові про арешт (взяття 

під варту) робиться відповідний запис, який скріплюється підписом затриманої 

або заарештованої (взятої під варту) особи.  

Особам при затриманні або арешті (взятті під варту) працівниками 

міліції: 

повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту (взяття 

під варту), роз’яснюється право оскаржувати їх у суді; 

надаються усно роз’яснення частини першої статті 63 Конституції 

України, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до 

прибуття захисника та одночасно в друкованому вигляді — роз’яснення статей 

28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції України та прав осіб, затриманих або 

заарештованих (взятих під варту), встановлених законами, у тому числі права 

здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою 
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захисника з моменту затримання або арешту (взяття під варту) особи, права 

відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття 

захисника; 

забезпечується можливість з моменту затримання або арешту (взяття під 

варту) захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою 

захисника. 

Копію протоколу про проведене затримання орган дізнання, дізнавач або 

слідчий зобов’язані негайно направити прокурору, а також вручити 

затриманому. Після цього підозрюваний повинен бути допитаний. 

Особливу увагу варто приділити складанню протоколу затримання. У 

ньому вказуються дата, час і місце складання, підстави і мотиви затримання 

підозрюваного, результати його особистого обшуку та інші обставини 

затримання. Протокол підписується особою, яка його склала, і підозрюваним. 

Обов’язково зверніть увагу на те, щоб у протоколі був зазначений час 

фактичного затримання – він не повинен збігатись із часом складання 

протоколу. Це дуже важливо, оскільки саме з цього моменту розраховуються 

інші строки, а саме повідомлення прокурора, проведення допиту та затримання. 

Якщо вас затримали раніше, ніж був складений протокол, а час його складання 

і час затримання зазначені у протоколі як тотожні, на це необхідно вказати в 

графі „Зауваження до протоколу”. Особа, яка складає протокол затримання, не 

вправі відмовити вам зробити такий запис, тому не соромтеся наполягати на 

цьому.  

Необхідно також пам’ятати, що всі зауваження до протоколу затримання 

варто вносити до того, як ви його підпишете, оскільки згодом вам навряд чи 

нададуть таку можливість. У графу „Зауваження до протоколу” варто також 

внести відомості про застосування до вас, як ви вважаєте, незаконних методів 

затримання, ведення слідства, одержання показань тощо. У цій же графі 

необхідно докладно перелічити вилучені у вас речі, якщо цього не зробив 

дізнавач або слідчий. 

Затриманий повинен бути допитаний негайно або не пізніше 24 годин з 
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моменту фактичного затримання (ч. 2 ст. 107 КПК). 

Як було зазначено вище, дізнавач або слідчий повинен негайно з моменту 

затримання підозрюваного повідомити про це кого-небудь одного з його 

родичів. При затриманні підозрюваного, що є військовослужбовцем, про це 

повідомляється командування військової частини. 

Якщо підозрюваний – громадянин або підданий іншої держави, то про це 

повідомляється консульство або посольство даної держави. При затриманні 

громадянина або підданого іншої держави він вправі відмовитися від зустрічі із 

представником посольства або консульства своєї країни, але й у цьому випадку 

повідомлення повинно бути направлено у зазначений в законі строк. 

Національне законодавство не допускає можливість не провадити 

повідомлення, навіть при необхідності збереження в таємниці факту 

затримання в інтересах розслідування. Тому будь-які дії працівників міліції в 

даному напрямку є цілком незаконними. 

Права підозрюваного і порядок його допиту. Оскільки особа стає 

підозрюваним не з моменту оголошення протоколу затримання, який 

складається після доставлення затриманого в орган дізнання або до слідчого, а з 

моменту фактичного фізичного захоплення, саме із цього часу кожен 

затриманий має право користуватися допомогою захисника (ст. 29 

Конституції). Також з моменту доставлення затриманого в органи міліції або до 

слідчого він уже є підозрюваним. Це означає, що його не можна допитувати як 

свідка, проводити з ним слідчі дії, де він виступав би в цій якості і не мав би 

змоги користуватися послугами захисника, а також те, що він має право на 

мовчання. 

Право на мовчання – одна з конституційних гарантій прав громадянина 

при арешті. Оскільки підозрюваний, за загальним правилом, перебуває в 

кримінальному процесі протягом короткого строку, його поінформованість про 

зібрані проти нього докази та інші матеріали слідчого провадження обмежена. 

Тому багато адвокатів рекомендують клієнтам на перших допитах скористатися 

правом на мовчання. За законом підозрюваний має право знати, у чому він 
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підозрюється, але на практиці дізнавач або слідчий рідко виконують свої 

обов’язки по роз’ясненню сутності підозр, обмежуючись назвою статті 

Кримінального кодексу. У такій ситуації, коли суть підозр не зрозуміла або 

зрозуміла не до кінця, краще скористатися правом на мовчання, щоб не 

наговорити зайвого, про що згодом можна пожалкувати. 

Право на мовчання гарантує ст. 63 Конституції, відповідно до якої ніхто 

не зобов’язаний свідчити проти себе самого, членів сім’ї чи близьких родичів, 

коло яких визначається законом. Так, п. 11 ст. 32 КПК до числа близьких 

родичів відносить: батьків, дружину, дітей, рідних братів і сестер, діда, бабу, 

онуків. 

Варто пам’ятати, що не роз’яснення слідчим, дізнавачем або судом права, 

передбаченого ст. 63 Конституції, зацікавленим особам при дачі ними показань 

спричиняє визнання таких показань неприпустимими доказами. 

Частина 2 ст. 43-1 КПК наділяє підозрюваного наступними правами: 

– знати, у чому він підозрюється. Це право може бути реалізовано шляхом 

одержання копії постанови про порушення проти особи кримінальної справи, 

або копії протоколу затримання, або копії постанови про застосування до неї 

запобіжного заходу; 

– давати пояснення і показання або відмовитися від дачі пояснень і показань. 

Якщо ви вирішили дати показання слід враховувати, що вони можуть бути 

використані в якості доказів у кримінальній справі проти вас; 

– користуватися допомогою захисника і мати побачення з ним до першого 

допиту. В КПК не зазначено, протягом якого часу має відбуватись ця зустріч. 

Вважається, що повинна бути надана можливість проконсультуватись зі своїм 

захисником протягом часу, достатнього для узгодження позиції. Зустріч має 

проходити наодинці та конфіденційно. Конфіденційність стосовно до побачень 

підозрюваного і захисника означає побачення поза межами звукового 

сприйняття третьої особи і без застосування спеціальних технічних засобів 

(прослуховуючих пристроїв тощо); 

– подавати докази; 
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– заявляти клопотання і відводи; 

– вимагати перевірки судом чи прокурором правомірності затримання; 

– подавати скарги на рішення особи, яка провадить оперативно-розшукові дії 

та дізнання, слідчого і прокурора; 

– за наявності відповідних підстав має право на забезпечення безпеки. 

Перед початком першого допиту підозрюваного дізнавач або слідчий 

зобов’язаний роз’яснити йому права, у тому числі право на мовчання, про що 

складається відповідний протокол (ст. 21 КПК). Слідчий зобов’язаний 

довідатися в підозрюваного, чи бажає він давати показання. Якщо 

підозрюваний відмовляється від дачі показань, службова особа не вправі 

наполягати на цьому ніякими способами, будь то угоди або погрози, у тому 

числі про обрання відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді взяття 

під варту. Працівники органів слідства, як правило, непогані психологи, і 

нерідко їм вдається схилити особу, підозрювану у вчиненні злочину, до дачі 

показань. Тому завжди необхідно пам’ятати, що ще ніхто не був арештований і 

обвинувачений у злочині на підставі того, що відмовився від дачі показань. 

У зв’язку з вищесказаним варто звернути особливу увагу на те, що судова 

практика визнає неприпустимими доказами показання обвинуваченого або 

підозрюваного, які надані в ході досудового слідства під час відсутності 

захисника, включаючи випадки відмови від захисника, і не підтверджені 

підозрюваним, обвинувачуваним у суді. Це істотно підсилює гарантії права на 

захист, а також служить протидією можливому прагненню осіб, які проводять 

розслідування, застосувати незаконні методи для одержання показань. 

Особистий обшук підозрюваного. Це різновид обшуку, який полягає в 

примусовому обстеженні тіла і одягу особи, а також наявних при ній речей з 

метою виявлення предметів і документів, що мають значення для 

розслідування, з наступним відображенням отриманих результатів у протоколі 

слідчої дії. Будь-який обшук завжди проводиться за вмотивованою постановою 

слідчого з санкції прокурора чи його заступника, за винятком житла чи іншого 

володіння особи (ч. 3 ст. 177 КПК). 
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Виключення із загального правила становлять випадки, коли проведення 

особистого обшуку не терпить зволікання. До них практика звичайно відносить 

ситуації: 

– коли необхідно реалізувати заходи для запобігання та припинення злочину 

або закріплення його слідів; 

– фактичні підстави для проведення особистого обшуку з’явилися в ході 

огляду, обшуку або виїмки у приміщенні; 

– зволікання з проведенням обшуку дозволить підозрюваному зникнути; 

– невідкладність проведення особистого обшуку обумовлена обстановкою 

тільки-но скоєного злочину; 

– виникла реальна загроза знищення або приховування об’єктів пошуку. 

У цих випадках особистий обшук може бути проведений на підставі 

постанови слідчого без одержання санкції прокурора. 

Без постанови слідчого особистий обшук може бути проведений у 

наступних випадках: 

– при фізичному захопленні особи за підозрою у вчиненні злочину; 

– при затриманні підозрюваного; 

– при взятті під варту; 

– за наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка перебуває у 

приміщенні або іншому місці, де на підставі постанови слідчого провадиться 

обшук, приховує при собі предмети або документи, які мають значення для 

встановлення істини в справі (ст. 184). 

За загальним правилом закон не передбачає присутності понятих при 

особистому обшуку, крім випадку, коли особа перебуває в житловому 

приміщенні і може приховувати при собі предмети і документи (у цьому 

випадку участь понятих обов’язкова). В інших випадках поняті можуть бути 

задіяні за рішенням слідчого або за клопотанням підозрюваного 

(обвинувачуваного) чи захисника. 

Щоб зменшити моральну шкоду, заподіювану людині особистим 

обшуком, закон встановлює додаткові гарантії: особистий обшук провадиться 
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тільки особою однієї статі із обшукуваним і за участю понятих (якщо вони 

присутні при обшуку) і фахівців тієї ж статі. Не допускаються дії, які 

загрожують здоров’ю або принижують честь та гідність обшукуваного, а також 

пов’язані із розголошенням обставин його особистого життя (ст. 185). 

Щоб уникнути негативних наслідків незаконних дій міліціонерів під час 

проведення обшуку, варто запам’ятати кілька простих правил. Навіть якщо у 

вас у кишені „знайшли” предмети, які вам не належать, ніколи не доторкайтеся 

до них руками. Якщо ви впевнені, що ніколи до цих речей не доторкалися, 

вимагайте призначення дактилоскопічної експертизи, що підтвердить даний 

факт. Крім того, якщо у вас виявлені не належні вам речі, вимагайте занести до 

протоколу особистого обшуку ваші пояснення про те, що знайдені при обшуку 

речі не ваші. Поки слідчий, дізнавач або інша особа, яка провадить обшук, не 

занесе ваші слова до протоколу, у жодному разі не підписуйте його або зробіть 

такий запис власноручно. 

Порядок тримання підозрюваних під вартою. Порядок і умови утримання 

підозрюваних під вартою регулюються Законом України „Про попереднє 

ув’язнення”. Стисло проаналізуємо основні його положення. 

Установами для тримання осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано 

взяття під варту, є: 

– слідчі ізолятори Державного департаменту України з питань виконання 

покарань; 

– гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України; 

– ізолятори тимчасового тримання (куди арештованих переводять для 

проведення слідчих дій);  

– дисциплінарний ізолятор або карцер установи виконання покарання або 

гауптвахти (у разі вчинення особою, яка відбуває покарання, нового злочину) 

(ст. 4 Закону).  

Тримання під вартою здійснюється відповідно до принципів законності, 

рівності всіх громадян перед законом, гуманізму, поваги людської честі та 

гідності і не повинно супроводжуватися катуваннями, іншими діями, що мають 
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ціллю заподіяння фізичних або моральних страждань підозрюваним і 

обвинуваченим, яких тримають під вартою. Ці особи вважаються 

невинуватими, поки їхня винуватість не доведена в передбаченому законом 

порядку і не встановлена вироком суду, який вступив в законну силу. 

До підозрюваних, затриманим у порядку, передбаченому ст. 106 або 115 

КПК України, застосовується режим, що відповідає їхньому статусу не 

засуджених осіб, тому вони повинні триматись окремо від осіб, що відбувають 

покарання у вигляді позбавлення волі (ст. 8 Закону). Неповнолітніх 

підозрюваних тримають окремо від осіб, які досягли 18-літнього віку. 

З дозволу слідчого допускається зустріч працівника органа дізнання, який 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, з підозрюваним. Вони можуть 

переслідувати кілька цілей:  

– вербування підозрюваного, дача йому інструкцій щодо проведення 

оперативної роботи із заарештованими, одержання відомостей про результати 

цієї роботи;  

– схилення підозрюваного до визнання і видачі співучасників шляхом 

проведення бесід або інших дій не процесуального характеру. 

Закон допускає проведення оперативно-розшукової роботи в місцях 

тримання ув’язнених, але треба мати на увазі, що дані установи функціонують 

не для цих цілей і не зобов’язані постачати в слідчі органи інформацію, 

необхідну для розкриття та розслідування злочинів. 

Затриманий (як і взятий під варту) має повне право відмовитися від 

зустрічей з оперативним працівником і повідомлення йому будь-яких 

відомостей. Робити це необхідно не тільки з морально-етичних міркувань. При 

неформальній бесіді затриманого з оперативними працівниками відсутні 

процесуальні форми фіксації її змісту та результатів, чим порушується 

конституційне право на захист. Крім того, слід враховувати, що оперативний 

працівник, не зв’язаний вимогами кримінально-процесуального закону, може 

допустити дії на межі закону. При цьому він не несе ніякої відповідальності, а 

відомості, отримані ним від підозрюваного без дотримання вимог кримінально-
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процесуального закону, не можуть бути доказами у кримінальній справі. 

Підставами звільнення підозрюваного з-під варти є такі факти: 

– якщо не підтвердилася підозра у вчиненні особою злочину; 

– відсутні підстави для застосування до неї запобіжного заходу у вигляді 

взяття під варту; 

– затримання було проведено із порушенням 106 або 115 КПК. 

Підозри варто вважати такими, що не підтвердились, якщо доведено, що 

підозрюваний не причетний до вчинення злочину, і при цьому вичерпані всі 

можливості для збору додаткових доказів його вини. Якщо була порушена 

кримінальна справа, то кримінальне переслідування підлягає припиненню на 

підставі не встановлення особи, яка вчинила злочин. 

Відсутність підстав для взяття підозрюваного під варту робить його 

затримання безперспективним. 

Затриманий підлягає звільненню не тільки при порушенні вимог ст. 106 

або 115 КПК, але і в інших випадках недотримання порядку затримання, 

наприклад, коли з’ясувалося: 

– що за злочин не передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 

понад 3 роки; 

– протягом строку затримання кримінальна справа не порушена; 

– посадова особа, що затримала підозрюваного, не наділена необхідними 

повноваженнями; 

– підозрюваний затримувався раніше за тією ж підозрою; 

– відсутній протокол затримання або постанова органа дізнання, слідчого, 

прокурора про затримання; 

– протокол затримання або постанова про затримання неналежним чином 

оформлені (немає підписів, не позначено час затримання тощо). 

Підозрюваний підлягає звільненню після закінчення 72 годин з моменту 

фактичного захоплення, якщо не обрано запобіжний захід у вигляді взяття під 

варту. Продовження строків затримання не допускається ні за яких підстав. 

Якщо постанова судді або ухвала суду про застосування до 



 142

підозрюваного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту не надійде 

протягом 72 годин з моменту затримання, то підозрюваний негайно 

звільняється, про що начальник місця досудового ув’язнення повідомляє орган 

дізнання або слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальна справа, а 

також прокурора, який наглядає за розслідуванням. 

При звільненні підозрюваного з-під варти йому видається довідка, у якій 

вказується, ким він був затриманий, дата, час, місце і підстави затримання, 

дата, час і підстави звільнення. Якщо є ухвала або постанова суду про відмову в 

задоволенні клопотання дізнавача, слідчого або прокурора про обрання 

відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, то копія 

цього рішення видається підозрюваному при його звільненні. 

Довідка про звільнення підозрюваного служить підставою для одержання 

компенсації за заподіяну шкоду в порядку цивільного судочинства, якщо 

затримання було незаконним. 

 

§ 11. Право на захист. Навіщо потрібен адвокат 
 

Забезпечення обвинуваченому і підозрюваному права на захист – один з 

основних принципів кримінального процесу, закріплений у Конституції, КПК 

(ст. 21), низці міжнародно-правових актів. Так, право на захист передбачене пп. 

„с” п. 3 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод 

від 4 листопада 1950 р., в якому зазначається, що кожен обвинувачений у 

вчиненні кримінального злочину має право захищати себе особисто або за 

посередництвом обраного ним самим захисника або, якщо в нього немає 

достатніх коштів для оплати послуг захисника, мати призначеного йому 

захисника безкоштовно, коли того вимагають інтереси правосуддя. 

Частина 1 ст. 21 КПК твердить, що підозрюваному, обвинуваченому та 

підсудному забезпечується право на захист. Це передбачає не тільки надання 

можливості користуватися послугами захисника. Право на захист включає, як 

мінімум, три складові: 
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– право самого обвинуваченого (підозрюваного, підсудного) використовувати 

будь-які засоби і способи для заперечення, повністю або частково, висунутого 

проти нього обвинувачення, виявлення обставин, що пом’якшують його 

відповідальність; 

– право обвинуваченого скористатися допомогою захисника; 

– обов’язок дізнавача, слідчого, прокурора і судді роз’яснити обвинуваченому 

його права і забезпечити реальну можливість їх реалізації. 

Дуже багато чого в положенні обвинувачуваного залежить від того, як 

йому буде допомагати захисник. Правильний вибір адвоката, що буде захищати 

вас на досудовому слідстві і в суді, – половина успіху. 

Адвокатам нерідко говорять, що в них „брудна” професія. Деякі 

називають їх „санітарами судочинства”. Особливо не люблять їх працівники 

міліції. Буває і так, але зовсім не тому, що завданням адвоката є протидія 

боротьбі зі злочинністю, а тому, що в більшості випадків професійний рівень 

адвоката набагато вищий від професійного рівня слідчого чи дізнавача. 

Висококваліфікований адвокат не тільки вміє знаходити „діри” в слідчій роботі, 

але й уміло використовувати їх для захисту свого клієнта. 

Відомий російський учений-процесуаліст, доктор юридичних наук, 

професор В.М. Савицький з цього приводу пише: „Якщо поставити ціль 

вибудувати в ряд юридичні професії, виходячи з ваги морального стресу, що 

обрушується на їх володарів, то на перше місце без коливань треба поставити 

адвоката. Коли він протискується в зал судового засідання через юрбу родичів 

убитого або покаліченого і бачить у їхніх очах не тільки біль втрати, але й 

ненависть, що клекоче, до того, хто сидить зараз на лаві підсудних і кого він, 

адвокат, буде – ні, зобов’язаний! – захищати, йому не позаздриш. 

„Чому ж тут заздрити? – заперечить на це всезнаючий обиватель. – Хіба 

виправдувати злочин, вигороджувати злочинця – це відповідає нашим поняттям 

про честь, мораль, моральний обов’язок?” 

От і виходить, що захищати обвинуваченого – це те ж саме, що 

виправдувати злочин. Але де, коли ви чули, щоб адвокат стверджував, що 
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вбивство, розкрадання або хуліганство цілком природні способи 

„самовираження” особистості? Такого ви не могли чути, тому що адвокат 

ніколи не захищає злочин, він захищає людину, яку обвинувачують у вчиненні 

злочину, допомагає їй уникнути необґрунтованого або незаслужено суворого 

покарання”. Мабуть, додати нічого. 

Хто може здійснювати захист у кримінальній справі. Стаття 44 КПК 

визначає захисника як особу, яка здійснює у встановленому порядку захист 

прав та інтересів підозрюваних, обвинувачуваних, підсудних, засуджених і 

виправданих та надання їм необхідної юридичної допомоги під час 

провадження у кримінальній справі. 

Обов’язкова умова реалізації права обвинуваченого і підозрюваного на 

захист – можливість вільного вибору захисника. Слідчі органи нерідко 

порушують це право, особливо у випадках, коли особа затримана за підозрою у 

вчиненні злочину в порядку ст. 106 КПК, тобто на 72 години. Саме в цей 

часовий період слідству необхідно вирішити питання про застосування до 

підозрюваного або обвинуваченого запобіжного заходу, у тому числі у вигляді 

взяття під варту. Протягом 72 годин слідчий повинен допитати підозрюваного, 

може пред’явити йому обвинувачення (також з наступним допитом), зібрати 

необхідні матеріали, що обґрунтовують застосування до підозрюваного або 

обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. 

Наведемо приклад із адвокатської практики, який ілюструє порушення 

слідством прав обвинуваченого на вільний вибір захисника. 

По одній кримінальній справі були затримані двоє підозрюваних. Один з 

них, назвемо його Іваненко, проживав у Харкові і мав адвоката, до якого можна 

було звернутися в непередбачених ситуаціях. В іншого, Флорі громадянина 

Молдови, родичів у Харкові не було так само, як і коштів на оплату юридичної 

допомоги. У момент затримання Флорі встиг попросити Іваненка запросити до 

нього адвоката. Той пообіцяв зробити це і порадив товаришу до прибуття 

адвоката ніяких показань не давати. Наступного дня запрошений Іваненком для 

Флорі адвокат прибув до свого підзахисного для бесіди, під час якої був чимало 
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здивований його поведінкою. Той стверджував, що адвокат йому не потрібний, 

оскільки слідчий порекомендував йому „свого” адвоката, що вирішить всі 

проблеми, у тому числі із застосуванням запобіжного заходу. За це йому 

необхідно дати показання, які викривають Іваненка та Флорі, що він і зробив у 

присутності адвоката, рекомендованого слідчим. Від адвоката, запрошеного 

Іваненком, Флорі відмовився. У результаті питання про запобіжний захід у 

вигляді взяття під варту в суді було вирішено не на користь Флорі. Він був 

направлений у слідчий ізолятор у шоковому стані, не розуміючи, як його міг 

обдурити не тільки слідчий, але й рекомендований ним адвокат. До речі, 

Іваненку суд не зважив обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 

Цей приклад показовий тим, що, на жаль, і в адвокатському середовищі є 

непорядні люди, які не захищають своїх клієнтів, а працюють у тандемі зі 

слідством. У результаті людина попадає за ґрати за допомогою адвоката. Тому 

ми настійно рекомендую всім, хто опинився у подібній ситуації, ніколи не 

приймати такого роду „допомогу” від слідчого, яким би лояльним він вам не 

здавався і які б золоті гори не обіцяв. Краще взагалі відмовитися від допомоги 

захисника і зберігати мовчання на допитах, чим виявитися за ґратами через 

власну нерозторопність чи довірливість. 

У низці своїх рішень Верховний Суд України визнав факт незабезпечення 

обвинуваченому права запросити захисника за своїм вибором, факт участі в 

справі іншого адвоката замість вибраного обвинуваченого, істотним 

порушенням кримінально-процесуального закону. 

Запрошення і заміна захисника. Захисник запрошується підозрюваним, 

обвинуваченим, підсудним, його законним представником, а також іншими 

особами за дорученням або за згодою особи. Підозрюваний, обвинувачуваний 

вправі запросити кількох захисників. 

Якщо обвинувачений перебуває на волі і бажає, щоб його захищала 

конкретна особа, будь то адвокат або інший фахівець у галузі права, близький 

родич або інша особа, подбати про усе, що пов’язано із запрошенням 

захисника, повинен, якщо є така можливість, він сам. Однак якщо 
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обвинувачений (підозрюваний) перебуває під вартою в результаті затримання, 

застосування запобіжного заходу, орган слідства, прокурор і суд також несуть 

юридичний обов’язок щодо забезпечення участі захисника у справі. Цей 

обов’язок полягає в тому, аби надати підзахисному своєчасно зв’язок із 

захисником у будь-якій формі (побачення, переписка), якщо він просить про це. 

Невиконання слідчим, прокурором або суддею цього обов’язку є підставою 

навіть для скасування вироку, яким завершується судове слідство.  

Треба ще раз підкреслити, що відповідно до загального правила до участі 

у справі допускається саме той захисник, якого обрав підозрюваний або 

обвинувачений. Однак у випадку, коли останній обмежений у виборі та 

запрошенні адвоката або його заміні, закон встановлює більше тверде правило. 

Якщо явка захисника, обраного підозрюваним або обвинуваченим, неможлива 

протягом 24 годин з моменту затримання або взяття під варту, особа, яка 

провадить дізнання, слідчий, прокурор вправі запропонувати підозрюваному 

або обвинуваченому запросити іншого захисника або вживає заходів по 

призначенню захисника (ч. 6 ст. 47 КПК). 

Трапляється, що адвокат, обраний підозрюваним або обвинуваченим, не 

може з будь-якої причини прийняти на себе його захист (надмірна зайнятість, 

відпустка, хвороба тощо). Про це необхідно вчасно повідомити підозрюваному 

(обвинуваченому) для запрошення іншого захисника. Слідчий, дізнавач або 

прокурор, не отримавши попередньої згоди підозрюваного або 

обвинувачуваного, не вправі призначити конкретну особу як захисника. 

Судовою практикою це розглядається як порушення права на захист. 

За загальним правилом працю адвоката – захисника у кримінальному 

процесі – оплачує сам підзахисний або його довірені особи (родичі, друзі 

тощо), які уклали угоду (клієнти). Відсутність коштів на оплату послуг 

адвоката не позбавляє особу права користуватися послугами захисника. Стаття 

59 Конституції України гарантує кожному надання безкоштовної юридичної 

допомоги у випадках, передбачених законом. Тому якщо обвинувачений не 

запрошує захисника через відсутність коштів на оплату його послуг, то 
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дізнавач, слідчий, прокурор або суддя направляє повідомлення в юридичну 

консультацію із проханням виділити захисника по призначенню. У цьому 

випадку оплата юридичної допомоги захисника провадиться за державний 

кошт. 

Новації до кримінально-процесуального закону трохи полегшили 

адвокатам життя, втім, це не стосується оплати роботи адвокатів, які працюють 

по призначенню слідства або суду, адже коштів для компенсації цих витрат 

майже не виділяється. З урахуванням того, що адвокати працюють у таких 

справах практично безкоштовно, відповідно, і якість їх роботи залишає бажати 

кращого. Існує практика, коли суд згідно з ч. 6 ст. 93 КПК зобов’язує 

підзахисних після вступу вироку в законну силу оплатити роботу адвоката, але 

такі випадки є скоріше виключенням, чим правилом. Тому з метою підвищення 

якості роботи адвокатів у кримінальних справах по призначенню, державі варто 

істотно підвищити оплату їх праці, що сприятливо відобразиться на долі 

клієнтів, нездатних оплатити послуги захисника. 

Говорячи про захисника обвинуваченого та підозрюваного, ми 

ототожнюємо його саме з адвокатом, проте це можуть бути й інші фахівці у 

галузі права або близькі родичі (ч. 2 ст. 44). На наше глибоке переконання, 

тільки участь професійного адвоката може гарантувати якість юридичної 

допомоги. Статус адвоката відповідно до чинного законодавства має особа, в 

якої є свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю та яка зареєстрована 

у відповідному реєстрі адвокатів. При цьому не має значення, чи співпрацює 

адвокат з будь-якою колегією, чи має свій адвокатський кабінет або здійснює 

свою трудову діяльність в адвокатському бюро. 

Що стосується близьких родичів обвинуваченого, то вони допускаються 

до захисту тільки з моменту пред’явлення матеріалів справи для ознайомлення 

(ч. 4 ст. 44).  

Підозрюваний або обвинувачений має право вільного вибору захисника. 

Відомості, що становлять державну таємницю і містяться у матеріалах 

кримінальної справи, не можуть служити підставою для відмови захисникові, 
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який не має допуску до них, брати участь у справі. У такій ситуації він 

зобов’язаний дати підписку про нерозголошення таких відомостей. 

Той самий захисник може захищати декількох обвинувачених за умови, 

якщо між їхніми інтересами немає протиріч. Якщо протиріччя будуть виявлені 

в ході провадження у кримінальній справі, захисник повинен довести до відома 

відповідно особі, яка провадить розслідування, або судді (суду), а також 

обвинуваченим і заявити клопотання про його звільнення від захисту одного з 

обвинувачених. Захист одним захисником декількох осіб, між інтересами яких є 

протиріччя, розглядається як порушення права на захист. 

Незнання захисником мови, на якій ведеться судочинство, не може бути 

перешкодою для його участі у справі. Він може здійснювати свої функції, 

скориставшись послугами перекладача. 

Момент допуску захисника до участі у справі. За загальним правилом 

захисник допускається до участі у справі в будь-якій стадії процесу (ч. 4 ст. 44), 

починаючи від порушення кримінальної справи і закінчуючи переглядом 

судових рішень в порядку виключного провадження. Для обвинуваченого цей 

момент визначається моментом винесення постанови про його притягнення в 

якості обвинувачуваного. 

Право підозрюваного на допомогу захисника виникає з моменту 

затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а у 

випадку порушення кримінальної справи відносно конкретної особи – з 

моменту порушення кримінальної справи. 

Право підозрюваного на допомогу захисника виникає не просто з 

моменту затримання, а з моменту фактичного затримання, тобто примусового 

захоплення, коли особа втрачає свободу пересування внаслідок захоплення, 

хоча забезпечити участь захисника в цей момент досить важко. Роз’яснення 

зазначеного права повинно відбуватися на місці фактичного затримання, і якщо 

затриманий має можливість відразу зв’язатися зі своїм адвокатом, то така 

можливість повинна бути йому надана. Якщо ж такої можливості немає, то при 

доставленні затриманого у відділення міліції або іншу офіційна установу йому 
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повинно бути без зволікання забезпечено право запросити захисника самому 

або через родичів. На прохання затриманого може бути запрошений захисник 

по призначенню. На жаль, на практиці це правило ігнорується. Як правило, 

слідчі органи ототожнюють час фактичного затримання і час складання 

відповідного протоколу, хоча, ми вже не раз на цьому наголошували, ці два 

моменти може розділяти досить тривалий проміжок часу. 

Деякі кримінальні справи порушуються безпосередньо відносно певної 

особи, наприклад кримінальна справа про одержання хабара. У таких випадках 

підозрюваний з’являється вже з моменту порушення справи, а захисник бере 

участь у справі з моменту здійснення будь-яких процесуальних дій, 

спрямованих на викриття цієї особи у вчиненні злочину. Уже першому допиту 

такої особи в якості підозрюваного повинно передувати роз’яснення йому 

права запросити захисника або просити про його призначення. При цьому 

підставою для допуску захисника до участі в справі є не тільки процесуально 

оформлене положення особи в якості підозрюваного: при наявності даних про 

те, що проти конкретної особи ведеться кримінальне переслідування, така особа 

має право на допомогу адвоката. 

Пункт 5 ст. 45 КПК передбачає участь захисника у кримінальній справі з 

моменту встановлення факту наявності в особи душевної хвороби. Ця норма 

закону покликана враховувати ту обставину, що підозрюваний не завжди 

розуміє зміст слідчих дій та інших заходів, пов’язаних із розслідуванням, через 

важкий психічний стан або душевну хворобу. Тому участь захисника в 

подібних ситуаціях є обов’язковою. 

Захисник також може взяти участь у кримінальній справі з моменту 

початку здійснення інших примусових заходів або інших процесуальних дій, 

що зачіпають права і свободи особи, підозрюваної у вчиненні злочину. До 

таких заходів і дій насамперед відносяться застосування до пред’явлення 

обвинувачення запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд, застави, а 

також інших заходів відповідно до ст. 149 КПК. 

Повноваження захисника. У кримінальному процесі захисник здійснює 



 150

функцію, протилежну функції кримінального переслідування. Основний 

напрямок його діяльності полягає у спростуванні обвинувачення (підозри), 

поданні особам, які здійснюють кримінальне переслідування, і суду доказів, що 

виправдують підзахисного або пом’якшують його відповідальність. Крім цього, 

на захиснику лежить обов’язок по наданню юридичної допомоги 

обвинуваченому або підозрюваному. Він роз’ясняє права своєму підзахисному, 

консультує його по юридичних питаннях, при необхідності допомагає скласти 

скарги, клопотання тощо. 

Ні за яких умов захисник не може діяти на шкоду своєму підзахисному. У 

випадку заперечення обвинуваченим своєї вини захисник не має права 

виходити із протилежної позиції і будувати свій захист, визнаючи доведеними 

обставини, що викривають обвинуваченого у вчиненні злочину. Така позиція 

веде до фактичного залишення обвинуваченого без захисту. 

Повноваження захисника визначені в ст. 48 КПК, причому наведений 

перелік не є вичерпним. Загальний принцип, закріплений у даній статті і 

визначальний обсяг повноважень захисника, полягає в тому, що він може 

використовувати всі засоби і способи захисту, прямо не заборонені законом. 

Розглянемо найбільш цікаві з точки зору предмету цієї книги права 

захисника, якими він володіє з моменту допуску до участі у кримінальній 

справі: 

1. Право на побачення з підозрюваним, обвинуваченим. Право захисника на 

конфіденційну зустріч наодинці зі своїм підзахисним, а також без обмеження 

кількості та тривалості в часі виникає у зв’язку з першим допитом 

підозрюваного або обвинуваченого. Особа, яка провадить розслідування або 

дізнання, зобов’язана вчасно повідомити захисника про майбутній допит. Це 

важливо, оскільки саме від першої зустрічі адвоката з підзахисним залежить, 

наскільки правильно буде обрана позиція і тактика захисту в справі стосовно 

обвинувачення або підозри. 

2. Право захисника на побачення з підзахисним без обмеження кількості та 

тривалості дає відповідним чином оформлений ордер на ведення кримінальної 
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справи. Адвокат не повинен одержувати дозвіл на побачення в дізнавача або 

слідчого, адже КПК взагалі не передбачає таких дозволів. Виконання адвокатом 

процесуальних обов’язків захисника, що має ордер на право ведення захисту, 

не може бути поставлено в залежність від розсуду посадової особи або органа, 

у провадженні якого знаходиться кримінальна справа. 

3. Право на збір і подання даних, які можуть бути використані як докази в 

справі шляхом: а) представлення предметів, документів та інших відомостей; б) 

опитування осіб з їхньої згоди; в) витребування довідок, характеристик, інших 

документів від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

громадських об’єднань і організацій, які зобов’язані надавати ці документи або 

їх копії. 

Звернемо увагу на те, що мова йде не тільки про право подання доказів, 

але й про їх збір. Тому захисник не лише збирає і подає слідству або в суд 

довідки, характеристики та інші документи, він може опитати свідків у справі, 

потерпілих, і тепер це не буде розцінюватись як службове правопорушення і 

протидія здійсненню правосуддя. 

Втім, є одна деталь: захисник має право опитувати осіб, якщо вони 

погодяться відповідати на його запитання. В силу цього положення закону 

захисник, пропонуючи особі повідомити ті або інші відомості, не порушує ні 

процесуальні норми, ні професійну етику. Однак примушувати кого-небудь до 

бесіди захисник не може. На прохання захисника опитана ним особа може 

письмово викласти відомості, якими володіє. Варто відзначити, що відомості, 

зібрані захисником, документи і предмети стають доказами тільки в тому 

випадку, якщо вони у встановленому законом порядку залучені до матеріалів 

кримінальної справи. Наприклад, самі по собі письмові пояснення, отримані 

захисником, не будуть допустимими в справі доказами, але, ґрунтуючись на 

цих відомостях, захисник вправі заявити клопотання про допит зазначеної ним 

особи як свідка у кримінальній справі. Доказом буде належно оформлений 

протокол допиту. 

4. Право одержувати письмові висновки фахівців. Фахівець – це особа, яка 



 152

володіє спеціальними пізнаннями у будь-якій сфері, яку залучають до участі в 

процесуальних діях з метою сприяння у виявленні, закріпленні й вилученні 

предметів і документів, застосуванні технічних засобів і дослідженні матеріалів 

кримінальної справи, для постановки запитань експертові, а також роз’яснення 

сторонам і суду питань, що входять у його професійну компетенцію. Якими б 

однозначними не були судження і висновки фахівця, вони не мають 

самостійного доказового значення і можуть враховуватися тільки як 

рекомендації або орієнтири при проведенні тих або інших дій. 

Фахівець для захисника насамперед консультант, технічний помічник. 

Участь обраного захисником фахівця в слідчих або судових діях можлива при 

заяві захисником відповідного клопотання дізнавачу, слідчому, прокуророві або 

суду. Головні умови, яким повинен відповідати фахівець, – компетентність і 

незацікавленість в результатах справи. 

5. Право ознайомлюватись з матеріалами, якими обґрунтовується 

затримання підозрюваного чи обрання запобіжного заходу або пред’явлення 

обвинувачення, а після закінчення досудового слідства – з усіма матеріалами 

справи. Це необхідно захиснику для того, аби він роз’яснив обвинуваченому 

сутність пред’явленого обвинувачення, а також допоміг йому у виборі позиції 

щодо визнання або невизнання вини. Як правило, захисник і обвинувачений 

спільно ознайомлюються з матеріалами справи. Втім, слідчому може бути 

заявлене клопотання про роздільне ознайомлення. У цьому випадку матеріали 

кримінальної справи пред’являються окремо адвокатові і його підзахисному. 

Роздільне ознайомлення практикується у випадках, коли обвинувачений 

перебуває під вартою або кримінальна справа має значний обсяг. При 

відсутності відповідного клопотання слідчий не вправі на ньому наполягати. 

Невиконання цього правила завжди розглядалося як порушення права на 

захист, що тягне скасування відповідних незаконних рішень. 

6. Право бути присутнім на допитах підозрюваного, обвинуваченого та при 

виконанні інших слідчих дій, виконуваних з їх участю або за їх клопотанням чи 

клопотанням самого захисника, а при виконанні інших слідчих дій – з дозволу 
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дізнавача або слідчого. Для успішної реалізації цього права потрібно, щоб 

особа, яка провадить розслідування у кримінальній справі, вчасно повідомляла 

захисника про проведення слідчих дій за участю обвинуваченого або 

підозрюваного. Беручи участь у слідчих діях, захисник вправі задавати питання 

допитуваним, звертати увагу слідчого на ті або інші обставини, а також ознаки, 

властивості предметів, що мають значення для захисту, заперечувати проти 

порушення закону при проведенні слідчих дій, ознайомлюватись із 

протоколами слідчих дій, проведених з його участю або участю його 

підзахисного. 

7. Право з дозволу особи, яка проводить дізнання, або слідчого 

застосовувати науково-технічні засоби при провадженні слідчих дій, в яких 

бере участь захисник, а також при ознайомленні з матеріалами справи. До 

науково-технічних засобів можуть бути віднесені додаткові засоби фіксації 

ходу і результатів слідчих дій: фото і відеозйомка, аудіозапис показань, 

складання креслень, схем, планів тощо. Сюди також слід включити виписки з 

матеріалів справи, копії окремих документів, їх дублікати або аналоги, які 

виготовляються та використовуються з дозволу відповідних посадових осіб 

органів досудового слідства. 

8. Право заявляти клопотання і відводи. Заявлене клопотання захисник 

повинен обґрунтувати. Від грамотного, побудованого на нормах закону 

обґрунтування багато в чому залежить вирішення питання про задоволення 

клопотання або відмову в ньому. Останнє не означає, що аналогічне клопотання 

неможливо заявити надалі. Захисник спільно зі своїм підзахисним сам визначає 

момент заяви тих або інших клопотань. Ситуація, коли захисник відкладає 

заяву клопотання до зручного йому моменту, не вважається порушенням 

закону. Пояснимо це на наступному прикладі. 

При проведенні слідчої дії за участю захисника були допущені 

порушення закону. Він помітив це, але в той момент ніякої заяви не зробив. 

Пізніше, на стадії судового розгляду справи, ним було заявлено клопотання про 

виключення протоколу даної слідчої дії із числа доказів у справі, оскільки при 
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її проведенні були допущені істотні порушення закону. Прокурор просив суддю 

відмовити в задоволенні клопотання захисника на тій підставі, що, оскільки він 

був присутнім при проведенні слідчої дії, у нього була можливість заявити про 

порушення закону раніше. Суддя не погодився з думкою прокурора, вказавши, 

що в обов’язки захисника не входить нагляд за законністю роботи слідчого, а 

зазначені порушення дійсно є істотними, тому клопотання захисника підлягає 

задоволенню. 

Закон також не забороняє захисникові, який бере участь у проведенні 

слідчої дії, у рамках надання юридичної допомоги своєму підзахисному давати 

йому в присутності слідчого короткі консультації, задавати з його дозволу 

запитання допитуваним особам, робити письмові зауваження із приводу 

правильності й повноти записів у протоколі даної слідчої дії. Слідчий може 

відвести запитання захисника, але зобов’язаний занести відведене запитання до 

протоколу. Якщо захисник розуміє, що, наприклад, допит або очна ставка йде 

по сценарію, несприятливому для його підзахисного, він вправі в присутності 

слідчого, не просячи його дозволу, консультувати підзахисного і давати йому 

поради. 

У яких випадках участь захисника у справі є обов’язковою. КПК 

встановлює що участь захисника у кримінальній справі не завжди є 

обов’язковою. По-перше, сам підозрюваний або обвинувачений може 

відмовитись від послуг захисника. Таке положення уявляється доволі 

правильним, оскільки ніхто не повинен нав’язувати будь-якій особі, 

підозрюваному або обвинуваченому у вчиненні злочину, послуги адвоката, 

нехай навіть за рахунок державних коштів. Однак, якщо захисник не 

запрошений підозрюваним, обвинувачуваним або іншими особами на їх 

прохання, дізнавач, слідчий або прокурор, а також суддя зобов’язані запитати в 

нього про бажання мати захисника. Якщо буде потреба ці особи вживають 

заходів по його призначенню. Однак варто мати на увазі, що зобов’язання 

держави по призначенню захисника виникають тільки у тому випадку, якщо 

обвинувачений або підозрюваний дає свою згоду на участь захисника по 
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призначенню і не бажає скористатися правом запросити захисника самостійно. 

Стаття 45 КПК встановлює випадки, коли участь захисника в справі є 

обов’язковою і не залежить від волі підозрюваного або обвинуваченого. У 

такий спосіб закон забезпечує додатковими гарантіями права на захист тих, хто 

має потребу в цьому в більшій мірі: осіб, яким в силу різних причин важко 

самостійно здійснювати свій захист, а також тим, кому загрожує найсуворіше 

покарання з передбачених законом. 

Отже, участь захисника в кримінальному судочинстві є обов’язковою: 

1) у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у 

віці до 18 років, – з моменту визнання особи підозрюваною чи пред’явлення їй 

обвинувачення. Аналогічне правило застосовується і у випадках, коли особа 

вчинила один злочин, будучи неповнолітнім, а інший – уже досягши 18 років. 

2) у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні вади (німі, 

глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист, – з моменту 

затримання особи чи пред’явлення їй обвинувачення або з моменту 

встановлення цих вад. Оцінку цим вадам дає слідчий, прокурор або суддя чи 

вони можуть бути встановлені на підставі відповідних медичних документів; 

3) у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство – з 

моменту затримання особи чи пред’явлення їй обвинувачення; 

4) коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає довічне 

ув’язнення – з моменту затримання особи чи пред’явлення їй обвинувачення. 

При розслідуванні і подальшому судовому розгляді кримінальних справ, за які 

можуть бути призначені найбільш суворі заходи покарання, необхідно вжити 

всі передбачені законом заходи для того, щоб уникнути судових помилок. При 

призначенні покарання у вигляді довічного ув’язнення судові помилки, не 

виправлені вчасно, можуть бути необоротні; 

5) при провадженні справи про застосування примусових заходів медичного 

характеру – з моменту встановлення факту наявності у особи душевної 

хвороби. До подібних випадків судова практика відносить також симптоми 

розумової відсталості у вигляді легкої дебільності, різних органічних уражень 
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центральної нервової системи, пов’язаних з інтелектуальним недорозвитком і 

емоційно-вольовою нестійкістю; 

6) при провадженні справи про застосування примусових заходів виховного 

характеру – з моменту першого допиту неповнолітнього або з моменту 

поміщення його до приймальника-розподільника. 

Відмова від захисника. Підозрюваний, обвинувачений вправі в будь-який 

момент провадження у кримінальній справі відмовитися від допомоги 

захисника. Така відмова допускається тільки з ініціативи підозрюваного або 

обвинуваченого. Закон забороняє адвокатові відмовлятися від здійснення вже 

прийнятого доручення на захист за винятком прямо передбачених випадків (ч. 7 

ст. 48). 

Для успішної діяльності адвоката як захисника у кримінальній справі 

необхідно, щоб між ним і його підзахисним установилися особливі довірчі 

відносини, психологічний контакт. Якщо між адвокатом і підзахисним не 

виникло довіри, з’явилися розбіжності в позиції по справі, тактиці ведення 

процесу, то для обвинуваченого або підозрюваного буде цілком природним з 

таким захисником розстатися.  

Відмова від послуг конкретного захисника не є відмовою від захисника 

взагалі. Нав’язування обвинуваченому неугодного йому захисника – це те саме, 

що і залишення його без захисту. Тому, приймаючи відмову від конкретного 

захисника через розбіжність позицій, дізнавач, слідчий, прокурор або суддя 

повинні вжити заходів до участі в справі іншого захисника за згодою або по 

призначенню. 

Загальне правило відмови від захисника полягає в тому, що відмова 

повинна бути добровільною. Змушена відмова не може бути прийнята. Тому 

при заяві підозрюваним, обвинуваченим про відмову від захисника необхідно 

з’ясувати мотиви відмови. У судовій практиці відмова також вважається 

змушеною, якщо вона була заявлена через відсутність коштів на оплату праці 

адвоката. У такій ситуації обвинуваченому або підозрюваному роз’ясняються 

положення закону, що дозволяють повністю або частково звільнити його від 
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оплати послуг з надання йому юридичної допомоги. 

Неявка захисника для участі в слідчій дії або в судове засідання також не 

є підставою для відмови від захисника. Відмова буде правомірною тільки у 

тому випадку, якщо існує реальна можливість його участі у справі. 

Наприклад, обвинувачуваний А. перед початком допиту заявив, що він 

відмовляється від участі захисника у справі. Незважаючи на це, слідчий все-

таки запросив чергового адвоката К., що працює по призначенню. Після 

конфіденційної бесіди із захисником обвинувачуваний А. змінив свою думку і 

дав згоду на здійснення його захисту адвокатом К. 

Відмова від захисника повинна бути заявлена у письмовому виді. Якщо 

вона заявляється під час проведення слідчої дії, то про це робиться відмітка у 

протоколі даної слідчої дії. 

Ще раз наголосимо на тому, що відмова від захисника не позбавляє 

підозрюваного або обвинуваченого права надалі клопотатися про допуск 

захисника до участі у провадженні у кримінальній справі. Це означає, що 

відмова від захисника не може трактуватися як остаточне рішення особи, 

відносно якої ведеться кримінальне переслідування. На будь-якій стадії 

процесу обвинувачений або підозрюваний вправі заявити клопотання про 

допуск захисника у справу, а слідчий, дізнавач, прокурор і суддя зобов’язані 

таке клопотання задовольнити. Однак варто пам’ятати, що допуск захисника не 

спричиняє повторення процесуальних дій, які до цього моменту вже були 

проведені (ч. 6 ст. 46). 

Як обрати захисника. Якщо ви відноситесь до числа тих щасливчиків, 

проблеми яких вирішує домашній адвокат, у будь-який час дня і ночі готовий 

виїхати за вашим викликом, вас, швидше за все, питання вибору не торкнеться. 

А якщо ні? З цього приводу можемо надати кілька цікавих практичних 

рекомендацій. 

Ніхто ніколи не знає, що з ним може трапитись завтра. Тому, якщо ваші 

близькі або знайомі потрапили в ситуацію, яка вимагає втручання юриста або 

адвоката, і він допоміг їм, спробуйте одержати про цю людину максимум 
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інформації. Гарний адвокат так само, як гарний медик або автомайстер, має 

своїх клієнтів. Можна без проблем довіряти тому адвокатові, якого вам 

порекомендував хтось зі знайомих або друзів. Тому, якщо вам терміново 

знадобився адвокат, насамперед зателефонуйте друзям або знайомим. 

Можливо, вам хтось порекомендує досвідченого та перевіреного у справі 

адвоката. 

Але нерідко трапляється, що адвокат потрібен терміново, особливо в тих 

ситуаціях, коли відбувається затримання за підозрою у вчиненні злочину на 72 

години. Саме в цей часовий проміжок слідчі органи вирішують питання про 

застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. При цьому слідчі, 

як уже говорилося вище, можуть порадити затриманому звернутися до „свого” 

адвоката, послугами якого користуватися не рекомендуємо. Краще звернутися 

до найближчої юридичної консультації до незнайомого адвоката, у будь-якому 

разі, запрошуючи адвоката зі сторони, ви зможете згодом відмовитися від його 

послуг, якщо він з певних причин вас не влаштовує. 

Головне при виборі захисника – так званий момент довіри. Якщо ви не 

довіряєте своєму адвокатові, сумніваєтеся в його порядності, професійних 

якостях, то від такого захисника, безумовно, варто відмовитися. Адвокат-

професіонал ніколи не стане давати вам гарантій у вирішенні справи. Якщо ви 

звернулися по допомогу до адвоката, який стверджує, що за певну суму 

(найчастіше дуже значну) „закриє” порушену проти вас, ваших родичів або 

знайомих кримінальну справу, це повинно вам здатись щонайменше 

підозрілим. Адвокат не має ніяких владних повноважень і якщо він робить 

подібну пропозицію, то, швидше за все, буде діяти поза рамками закону. 

Постраждаєте від таких дій тільки ви самі. Тому тільки ви можете вирішити, 

який захисник вам потрібен. При цьому не має ніякого значення, де працює 

адвокат: у відомому адвокатському об’єднанні або в районній юридичній 

консультації. Важливо тільки те, щоб ви йому довіряли. 
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§ 12. Запобіжні заходи 
Що таке запобіжні заходи і відносно кого вони застосовуються. 

Запобіжними заходами у кримінальному процесі називаються передбачені 

законом засоби впливу на обвинуваченого або підозрюваного, які полягають у 

позбавленні або обмеженні його свободи, майнових втратах (у цьому випадку 

мається на увазі такий запобіжний захід, як застава; при її порушенні кошти 

звертаються в дохід держави) або встановленні за ним нагляду. Вони 

застосовуються при наявності вагомих підстав вважати, що обвинувачений або 

підозрюваний: 

– зникне від органів дізнання, досудового слідства або суду; 

– може продовжити займатися злочинною діяльністю; 

– може загрожувати свідкові, іншим учасникам кримінального 

судочинства, знищити докази або іншим шляхом перешкоджати провадженню 

у кримінальній справі. 

Заяви свідків, потерпілих, експертів, інших учасників процесу про те, що 

обвинувачений (підозрюваний) загрожує їм або їхньому близькому оточенню 

насильством, знищенням майна тощо, вимагаючи відмови від показань 

(висновків) або їхньої зміни в сприятливу для нього сторону, повинні бути 

перевірені і підтверджені зібраними у справі доказами. 

Запобіжний захід може обиратися також для забезпечення виконання 

вироку. 

Будь-який запобіжний захід може бути застосовано у будь-якій стадії 

кримінального процесу, за винятком стадії порушення кримінальної справи, де 

процесуальний примус виключений, а також у стадії виконання вироку, 

правовідносини в якій регулюються нормами не кримінально-процесуального 

права, а кримінально-виконавчого. 

Обраний запобіжний захід повинен мінімально обмежувати права і 

свободи обвинуваченого або підозрюваного, у той же час максимально 

забезпечуючи провадження у справі для виконання свого призначення. 

Право на застосування запобіжних заходів за загальним правилом 
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належить тому, у чийому провадженні перебуває кримінальна справа: у стадії 

досудового слідства – слідчому, дізнавачу або прокуророві, а в судових стадіях 

– суду відповідної інстанції. Прокурор вправі застосувати будь-який 

запобіжний захід, крім того, обрання якого вимагає згоди суду, тобто взяття під 

варту, як у кримінальній справі, прийнятій до свого провадження, так і по будь-

якій справі, що перебуває у провадженні піднаглядних йому слідчих будь-якого 

відомства. 

Повноважні посадові особи вправі обрати запобіжний захід, але не 

зобов’язані прибігати до цього, якщо є можливість обмежитися відібранням у 

підозрюваного або обвинувачуваного зобов’язання про явку по виклику, яка не 

є запобіжним заходом. 

Згідно ст. 149 КПК запобіжними заходами є: 

– підписка про невиїзд; 

– особисте порука; 

– порука громадської організації або трудового колективу; 

– застава; 

– взяття під варту; 

– спостереження командування військової частини. 

Цей перелік є вичерпним і не підлягає розширюваному тлумаченню. 

При обранні будь-якого запобіжного заходу, а не тільки взяття під варту, 

повинні бути прийняті до увагу сутність пред’явленого обвинувачення, дані 

про особу обвинуваченого або підозрюваного, його вік, стан здоров’я, сімейний 

стан, рід занять та інші обставини (ст. 150). Перераховані обставини мають 

бути враховані як при вирішенні принципового питання про те, чи підлягає 

застосуванню до даної особи запобіжний захід, так і при обранні конкретного 

заходу. Особливо ретельно ці обставини повинні бути зважені при вирішенні 

питання про взяття обвинуваченого або підозрюваного під варту, що в умовах 

вітчизняних слідчих ізоляторів найчастіше перетворюється в жорстоке 

покарання громадянина, ще не визнаного винним. 

Обрання або зміна запобіжного заходу не повинні залежати від того, чи 
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визнає обвинувачений або підозрюваний свою вину. При цьому ступінь 

доведеності обвинувачення не є обставиною, яка враховується при обранні того 

або іншого запобіжного заходу. 

Наприклад, при розгляді судом клопотання про обрання підозрюваному 

А. запобіжного заходу у вигляді взяття під варту прокурор мотивував свою 

думку про неможливість обрання іншого, більш м’якого запобіжного заходу 

тим, що підозрюваний А. відмовився від дачі показань, пославшись на ст. 63 

Конституції України. Прокурор розцінив цей факт як обставину, що заважає 

розкриттю злочину. Суд не погодився з доводами прокурора, вказавши, що 

використання підозрюваним свого права на мовчання не може розцінюватися 

як обтяжуюча вину обставина, тим більше що ні підозрюваний, ні 

обвинувачений не зобов’язані доводити свою невинуватість. Ухвалюючи 

рішення, суд врахував всі наявні у справі докази, а також доводи захисту і 

відмовив у клопотанні про обрання підозрюваному А. запобіжного заходу у 

вигляді взяття під варту. 

Як правило, запобіжний захід обирається відносно особи, визнаної 

обвинуваченою у кримінальній справі. Однак ст. 148 КПК передбачає у 

виняткових випадках при наявності відповідних підстав обрання запобіжного 

заходу відносно підозрюваного. При цьому обвинувачення йому повинно бути 

пред’явлено не пізніше 10 діб з моменту застосування запобіжного заходу. 

Якщо в цей строк обвинувачення не буде пред’явлено, то запобіжний захід 

негайно скасовується. 

Про обрання запобіжного заходу дізнавач, слідчий, прокурор або суддя 

виносить постанову, а суд – ухвалу, яка містить дані про злочин, у вчиненні 

якого підозрюється або обвинувачується особа, і підстави для обрання 

запобіжного заходу. 

У постанові та ухвалі про обрання запобіжного заходу не наводяться 

докази, які викривають дану особу у вчиненні злочину (принаймні, закон до 

цього не зобов’язує), оскільки передчасне розголошення доказів у справі може 

негативно позначитись на ході подальшого слідства. Однак у цих рішеннях 
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повинні бути зазначені мотиви, з яких обрано даний запобіжний захід. 

Копія рішення вручається особі, відносно якої воно винесено, а також 

захисникові або законному представникові на їх прохання. 

Процесуальний статус обвинуваченого і його права. Як уже було сказано, 

часовий період, протягом якого людина має процесуальний статус 

підозрюваного, як правило, короткий. Якщо слідством зібрані достатні докази 

для пред’явлення обвинувачення підозрюваному у вчиненні злочину, то з 

моменту винесення постанови про його притягнення в якості обвинувачуваного 

він здобуває інший процесуальний статус і називається обвинуваченим.  

Комплекс прав обвинуваченого дещо відрізняється від тих, якими він 

володів в якості підозрюваного. Але різниця ця не принципова. Тож, 

обвинувачений має наступні права (ст. 43): 

– знати, в чому його обвинувачують; 

– давати показання з пред’явленого йому обвинувачення або відмовитися 

давати показання і відповідати на запитання;  

– мати захисника і побачення з ним до першого допиту;  

– подавати докази;  

– заявляти клопотання;  

– ознайомлюватися після закінчення досудового слідства або дізнання з усіма 

матеріалами справи;  

– брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції;  

– заявляти відводи;  

– подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого, 

прокурора, судді та суду; 

– за наявності відповідних підстав – на забезпечення безпеки. 

Крім того, обвинувачений володіє додатковими спеціальними правами. 

Наприклад, при призначенні і проведенні експертизи обвинувачений має право: 

– заявити відвід експертові; 

– просити про призначення експерта з числа вказаних ним осіб; 

– просити про постановку перед експертизою додаткових питань; 
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– давати пояснення експертові; 

– пред’являти додаткові документи; 

– ознайомлюватися з матеріалами експертизи і висновком експерта після 

закінчення експертизи; 

– заявляти клопотання про призначення нової або додаткової експертизи. 

Обвинуваченому за його клопотанням слідчий може дозволити бути 

присутнім при проведенні експертом окремих досліджень і давати пояснення 

(ст. 197). Ці положення так само стосуються і підозрюваного. 

Аналізуючи викладені положення, які стосуються правового статусу 

обвинуваченого (в принципі, і підозрюваного так само), складається враження, 

що закон наділив цих учасників кримінального процесу повноваженнями для 

того, аби вони активно захищали себе. Втім, така позиція потребує роз’яснення. 

Обвинувачений вправі захищатися від пред’явленого обвинувачення будь-

якими, не забороненими законом способами. Тому, захист може бути і 

пасивним. Це означає, що обвинувачений вправі не давати ніяких пояснень і 

показань, не заявляти клопотань тощо.  

Крім того, він наділений правами не сприяти слідству в пошуку доказів, у 

тому числі тих, які свідчать про його невинуватість (нагадаємо, що в силу 

презумпції невинуватості всі нез’ясовані моменти трактуються на користь 

обвинуваченого), наприклад не представляти в розпорядження слідчого наявні 

в нього документи, поки слідчий не проведе слідчі дії, спрямовані на їх 

одержання. Однак обвинувачений не може фальсифікувати докази, загрожувати 

свідкам і потерпілим. 

Обвинувачений не зобов’язаний доводити свою невинуватість, але має 

право це робити, використовуючи всі наявні в його розпорядженні законні 

засоби. Особи, які здійснюють кримінальне судочинство, зобов’язані надати 

обвинуваченому можливість користуватися всіма належними йому правами, а у 

випадках, передбачених законом, забезпечити виконання належних йому прав, 

наприклад, права на ознайомлення з усіма матеріалами кримінальної справи по 

закінченню досудового слідства. 
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Обвинувачений має право не просто знати зміст обвинувачення, але й 

право одержати його роз’яснення. Обвинувачення повинно бути 

конкретизовано (час, місце, дія, у чому вона полягала тощо). Обвинувачений 

повинен знати, які конкретно дії йому ставляться в вину, якою статтею, 

пунктом і частиною кримінального закону вони передбачені, а також санкцію, 

що накладається за скоєння цього злочину. 

Давати показання по суті обвинувачення – право, а не обов’язок 

обвинуваченого. Він не несе відповідальності ні за відмову від дачі показань, ні 

за дачу неправдивих свідчень. Відмова обвинуваченого від дачі показань – 

законний спосіб захисту, що не може розглядатися як обставина, яка негативно 

характеризує його особистість. 

Обвинувачений має право відмовитися від дачі показань не тільки при 

його допиті в якості обвинуваченого, але й при проведенні очних ставок та 

інших слідчих дій. 

Закон забороняє не тільки відкритий тиск на обвинуваченого, але й 

завуальований, що примушує його до дачі показань. Так, є всі підстави вважати 

цілком незаконними дії слідчих, коли вони змушують обвинувачених давати 

покази під загрозою зміни запобіжного заходу або умов тримання в слідчому 

ізоляторі (при чому останні від них аж ніяким чином не залежать). 

Обвинувачений має право подавати докази, тобто надавати у 

розпорядження слідчого наявну в нього інформацію, а також предмети і 

письмові документи, що мають значення у справі, які залучаються як докази. 

Крім того, він може клопотати перед слідчим про одержання доказів шляхом 

проведення відповідних слідчих дій. 

Обвинувачення повинно бути пред’явлене особі не пізніше двох днів від дня 

винесення постанови про його притягнення в якості обвинуваченого (ст. 133) у 

присутності захисника, якщо він бере участь у кримінальній справі (ст. 140). 

Пред’явлення обвинувачення на досудовому слідстві включає комплекс 

дій, які відбуваються у суворій послідовності: 

1) оголошення обвинуваченому та його захисникові постанови про 
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притягнення в якості обвинуваченого і роз’яснення сутності пред’явленого 

обвинувачення, а також прав, якими закон наділяє обвинуваченого; 

2) вручення обвинуваченому і його захисникові копії постанови про 

притягнення в якості обвинуваченого; 

3) складання протоколу про пред’явлення обвинувачення, роз’яснення його 

суті і вручення копії постанови; 

4) допит обвинуваченого. 

Слідчий допитує обвинуваченого негайно після пред’явлення йому 

обвинувачення. Правило про негайний допит спрямоване на те, щоб 

обвинувачений і його захисник могли невідкладно оголосити про обставини, 

які виправдують, і подати відповідні докази. При цьому варто пам’ятати, що 

дача показань є правом, а не обов’язком обвинуваченого. 

Закон забороняє допит у нічний час, тому що позбавлення сну можна 

використовувати як примус обвинуваченого до дачі показань (ч. 2 ст. 143). 

У ході допиту захисник має право задавати обвинуваченому запитання, 

надавати короткі консультації. Якщо слідчий відхилив поставлене захисником 

запитання, обвинувачений не вправі відповідати на нього, однак сам текст 

запитання повинен бути занесений до протоколу. 

При проведенні допиту не допускається пред’явлення доказів, отриманих 

з порушенням закону, забороняється домагатися показань шляхом погроз, 

насильства, інших незаконних дій. При допиті неприпустимі неправда, обман, 

навмисне введення в оману щодо обставин справи. Законом заборонені також 

угоди з обвинуваченим, коли слідчий в обмін на визнання обіцяє побачення з 

родичами, пом’якшення відповідальності, зміна запобіжного заходу, умов 

утримання під вартою тощо. 

Якщо слідчий застосував до вас незаконні методи ведення допиту, то 

перед тим як підписувати протокол, власноручно внесіть у нього запис про цей 

факт. 
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§ 13. Взяття під варту 
В яких випадках обвинуваченому може бути обрано запобіжний захід у 

вигляді взяття під варту. Можливість застосування цього запобіжного заходу 

передбачена ст. 155 КПК. Взяття під варту – найсуворіший запобіжний захід, 

що представляє собою максимальне вторгнення у сферу прав громадянина на 

свободу і особисту недоторканність, гарантованих Конституцією України, 

Декларацією про права і свободи людини і громадянина та іншими 

документами. У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 

встановлено, що ніхто не може бути підданий довільному арешту або 

утриманню під вартою. І все-таки взяття під варту дотепер залишається одним з 

найпоширеніших запобіжних заходів (останніми роками заарештовують 

приблизно третину обвинувачених). 

Згідно ст. 29 Конституції запобіжний захід у вигляді взяття під варту 

допускається тільки по судовому рішенню. 

Взяття під варту застосовується відносно обвинувачених і підозрюваних у 

вчиненні злочинів, за які кримінальним законом передбачено покарання у 

вигляді позбавлення волі на строк понад три роки при неможливості 

застосування іншого, більше м’якого запобіжного заходу. Неможливість варто 

розуміти як недостатність інших запобіжних заходів для досягнення 

поставлених цілей. 

У виняткових випадках запобіжний захід у вигляді взяття під варту може 

бути обрано і відносно підозрюваного або обвинувачуваного у вчиненні 

злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 

трьох років, як правило, при наявності однієї з наступних обставин: 

– підозрюваний або обвинувачений не має постійного місця проживання або 

перебування на території України; 

– його особа не встановлена; 

– ним порушено раніше обраний запобіжний захід; 

– він зник від органів досудового слідства або суду. 

До неповнолітнього обвинуваченого взяття під варту як запобіжний захід 
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може бути застосовано тільки в тому випадку, якщо він підозрюється у 

вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. У виняткових випадках цей 

захід може бути обрано відносно неповнолітнього, підозрюваному або 

обвинуваченого у вчиненні злочину середньої тяжкості з урахуванням особи 

неповнолітнього правопорушника. 

Мотивоване подання про порушення перед судом клопотання про взяття 

обвинуваченого під варту виносить слідчий, дізнавач за згодою прокурора. 

Згода прокурора оформляється у вигляді відповідного запису на поданні. Таким 

чином, всі випадки взяття під варту підконтрольні прокуророві. До подання 

додаються матеріали, що обґрунтовують клопотання. Закон не встановлює, які 

саме це повинні бути матеріали. На практиці слідчі, як правило, представляють 

протокол затримання, постанову про притягнення в якості обвинуваченого, 

протокол допиту обвинуваченого, інші процесуальні документи, що 

підтверджують неможливість застосування іншого, більш м’якого запобіжного 

заходу. Зазначені матеріали повинні бути представлені судді завчасно до 

закінчення терміну затримання. 

Клопотання розглядається суддею місцевого (районного або міського 

суду). Закон не допускає спеціалізацію суддів, які розглядали б тільки 

клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту – їх 

розглядають усі судді відповідного суду в порядку черговості (графіка 

чергувань). 

Розгляд подання про взяття під варту провадиться в такій формі: спочатку 

клопотання обґрунтовує його ініціатор, потім заслухуються обвинувачений і 

його захисник (якщо він бере участь у справі). Сторона захисту вправі 

представити в судове засідання матеріали, що спростовують доводи 

обвинувачення або служать на користь обрання іншого запобіжний заходу. До 

таких матеріалів, зокрема, можна віднести довідки про стан здоров’я 

обвинуваченого, виписки з історії хвороби, посвідчення інваліда, 

характеристики з місця проживання, роботи або навчання, докази знаходження 

на утриманні в обвинуваченого родичів, неповнолітніх дітей або інших осіб 
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тощо. 

Розглянувши подання, суддя виносить одну з наступних постанов: 

– про обрання відносно підозрюваного або обвинуваченого запобіжного 

заходу у вигляді взяття під варту; 

– про відмову в задоволенні клопотання; 

– про продовження строку затримання до десяти діб, а за клопотанням 

підозрюваного, обвинуваченого – до п’ятнадцяти діб для подання додаткових 

даних про особу затриманого чи з’ясування інших обставин, які мають 

значення для прийняття рішення з цього питання (ст. 165-2 КПК). 

Якщо після закінчення визначеного суддею терміну після відкладення 

розгляду подання додаткові докази, що обґрунтовують необхідність взяття під 

варту, представлені не будуть, підозрюваний або обвинувачений підлягає 

негайному звільненню. 

Постанова судді про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під 

варту або про відмову в цьому може бути оскаржена у вищестоящий суд в 

апеляційному порядку протягом трьох діб від дня її винесення.  

Строки тримання під вартою. Конституція України і Кримінально-

процесуальний закон вимагають суворого дотримання встановлених строків 

тримання під вартою осіб, обвинувачених у вчиненні злочинів. За загальним 

правилом цей строк при розслідуванні злочинів не може перевищувати двох 

місяців, однак вкластися в нього слідчим вдається не завжди. У цьому випадку 

за відсутності підстав для зміни або скасування запобіжного заходу він може 

бути продовжений до чотирьох місяців суддею місцевого суду. Він ухвалює 

рішення на підставі подання слідчого, погодженим з прокурором відповідного 

рівня. У поданні про порушення клопотання слідчий повинен навести мотиви, з 

яких слідство не може бути закінчено у двомісячний строк, а також причину 

неможливості змінити обвинуваченому запобіжний захід. 

Відносно осіб, обвинувачених у вчиненні тяжких і особливо тяжких 

злочинів, строк тримання під вартою може бути продовжений до дев’яти 

місяців суддею апеляційного суду за поданням слідчого, погодженим із 
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заступником Генерального прокурора України, прокурором Автономної 

Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя і прирівняних до них 

прокурорів. У поданні слідчого повинно бути зазначено: а) у чому саме полягає 

особлива складність кримінальної справи, наприклад у необхідності виконати 

великий обсяг слідчих дій у багатоепізодній кримінальній справі (з 

обов’язковою вказівкою яких саме); б) які конкретно підстави не дозволяють 

обрати інший, більш м’який запобіжний захід. 

Строк тримання під вартою може бути подовжено навіть до вісімнадцяти 

місяців, проте лише у виняткових випадках відносно осіб, обвинувачуваних у 

вчиненні особливо тяжких злочинів, суддею Верховного Суду України за 

поданням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором України, його 

заступником, або самим цим прокурором. 

Подальше продовження строку не допускається. Обвинувачений, який 

тримається під вартою, підлягає негайному звільненню. Строк пред’явлення 

матеріалів кримінальної справи обвинуваченому і його захисникові для 

ознайомлення після закінчення досудового слідства при обчисленні строку 

тримання під вартою як запобіжного заходу не враховується (ч. 5 ст. 156). При 

цьому ч. 6 ст. 218 КПК встановлює, що обвинуваченого і його захисника не 

можна обмежувати в часі, потрібному їм, щоб ознайомитись з усіма 

матеріалами справи.  

Строк тримання під вартою в період досудового слідства обчислюється з 

моменту взяття підозрюваного, обвинуваченого під варту, а якщо цьому 

передувало затримання – з моменту затримання, до направлення прокурором 

кримінальної справи в суд. У цей строк також зараховується час перебування 

особи на стаціонарному експертному дослідженні у психіатричній медичній 

установі. 

Якщо обвинувачений або підозрюваний взятий під варту повторно у тій 

самій кримінальній справі, а також по приєднаній до неї або виділеної з неї 

кримінальній справі або по пред’явленому новому обвинуваченню строк 

тримання під вартою обчислюється з урахуванням часу, проведеного 



 170

підозрюваним, обвинуваченим під вартою раніше. 

Розгляд судом подання про продовження строку тримання 

обвинуваченого під вартою у його відсутність не допускається, за винятком 

випадків його знаходження на стаціонарній судово-психіатричній експертизі та 

з інших обставин, що виключають можливість його доставлення в суд, що 

повинно бути підтверджено відповідними документами. Участь захисника 

обвинуваченого у судовому засіданні є обов’язковою. 

На закінчення хотілось би звернути увагу на таке: взяття під варту 

застосовується до особи, ще не визнаної винною, що ставить в обов’язок 

прокуророві, слідчому провадити слідство якомога скоріше, без невиправданих 

затримок. Тримання обвинуваченого під вартою понад встановлений законом 

термін вважається порушенням конституційного права людини на 

недоторканість особи і обумовлює притягнення винних в цьому осіб до 

кримінальної відповідальності за ст. 371 КК. 

Судове рішення про продовження строку тримання під вартою може бути 

оскаржено в апеляційному та касаційному порядку. 

 

§ 14. Оскарження дій та рішень суду, службових осіб, які 

проводять досудове слідство  
 

Особи, які здійснюють кримінальне судочинство, повинні роз’яснити і 

забезпечити право на оскарження кожному учасникові кримінального процесу, 

права та інтереси якого зачіпаються винесеним у справі рішенням. Це означає, 

що скарга може бути подана не тільки обвинуваченим, підозрюваним або їх 

захисником, але й, наприклад, особою, у чийому приміщенні був проведений 

обшук, під час якого було пошкоджено майно громадянина, або особою, на чиє 

майно був помилково накладений арешт. 

Кримінально-процесуальний кодекс передбачає звернення зі скаргою до 

прокурора або в суд. 

Порядок розгляду скарги прокурором. Прокурор згідно із п. 3 ст.5 Закону 
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України „Про прокуратуру” і ст. 25 КПК України здійснює нагляд за 

виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, 

дізнання і досудове слідство. Одна з форм реалізації прокурором цієї функції – 

розгляд і розв’язання ним скарг на дії і рішення, прийняті в ході провадження у 

кримінальних справах на досудових стадіях кримінального процесу. 

Скарга може бути спрямована прокуророві поштою, через канцелярію 

прокуратури або безпосередньо передана йому на прийомі. Реалізація права на 

скаргу, що надійшла, вимагає її точної і чіткої реєстрації, усного або 

письмового повідомлення скаржникові про її прийняття до розгляду, а також 

дотримання строку, протягом якого вона повинна бути розглянута. Особі, яка 

подала скаргу, необхідно повідомити про прийняте по ній рішення. 

Скарга може бути подана і при проведенні слідчої дії. У цьому випадку її 

зміст заноситься до протоколу слідчої дії. 

Прокурор зобов’язаний протягом десяти днів розглянути скаргу на дії і 

постанови органів дізнання (ч. 1 ст. 110). Якщо оскаржуються дії слідчого, то 

скаргу прокурор повинен вирішити протягом трьох днів після її одержання (ч. 1 

ст. 235 КПК).  

Перевірка прокурором скарги, що надійшла, потребує в першу чергу 

вивчення матеріалів кримінальної справи, пов’язаних з викладеними в ній 

доводами, а також одержання пояснень від посадових осіб. Якщо в скарзі 

викладені факти, які дають підставу припускати, що в діях посадових осіб є 

склад злочину, розгляд скарги і ухвалення рішення по ній провадиться за 

правилами розгляду заяв про порушення кримінальної справи. Відповідно до 

сформованої практики від заявника отримують докладні пояснення, причому 

він обов’язково повинен бути попереджений про відповідальність за завідомо 

неправдиве повідомлення про вчинення злочину. 

За результатами розгляду скарги прокурор виносить постанову про повне 

або часткове її задоволення або про відмову в її задоволенні. Заявник повинен 

бути негайно сповіщений про ухвалене рішення і подальший порядок його 

оскарження. 
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Скарги, які надійшли до прокурора в ході досудового слідства, і прийняті 

по них рішення залучаються до матеріалів наглядового провадження. 

Порядок розгляду скарг судом. Судовий порядок розгляду скарг також 

регламентований КПК. Відповідно до ч. 3 ст. 110 КПК дії та постанови органів 

дізнання можуть бути оскаржені до суду. Згідно статей 236-1 та 236-5 

постанови органа дізнання, слідчого, прокурора про відмову в порушенні або 

про закриття кримінальної справи можуть бути оскаржені до районного 

(міського) суду за місцем розташування органу або посадової особи, яка 

винесла постанову. Строк даного оскарження – 7 днів з дня отримання копії 

рішення чи відповідного повідомлення прокурора. 

Рішення слідчого, дізнавача або прокурора про порушення кримінальної 

справи не може бути предметом судової перевірки, оскільки воно саме по собі 

не зачіпає конституційних прав і свобод учасників кримінального судочинства. 

Обмеження їх конституційних прав і свобод при проведенні досудового 

слідства застосовуються на підставі інших процесуальних дій і рішень. 

Порушення кримінальної справи і досудове слідство за загальним 

правилом служать для підготовки справи до судового розгляду – саме там 

вирішується питання про винуватість або невинуватість особи в 

інкримінованому їй злочині. Тому перевірка законності і обґрунтованості 

процесуальних дій та рішень, що мали місце в ході досудового слідства, як 

правило, проводиться судом після його завершення і передачі кримінальної 

справи через прокурора в суд. Це, однак, не означає, що в ході досудового 

слідства дії та рішення слідчого, дізнавача і прокурора не можуть бути 

оскаржені в судовому порядку. Це стосується насамперед дій, пов’язаних з 

проведенням незаконного обшуку, накладенням арешту на майно, обранням 

запобіжного заходу тощо. 

Проте, якщо відповідні дії та рішення органів слідства не тільки зачіпають 

власне кримінально-процесуальні відносини, але й породжують наслідки, що 

виходять за їхні рамки, істотно обмежуючи при цьому конституційні права і 

свободи громадян, відкладення перевірки законності та обґрунтованості таких 
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дій до стадії судового розгляду може завдати непоправної шкоди. У цих 

випадках контроль за діями та рішеннями органів досудового слідства 

переноситься на більш ранній етап – стадію попереднього розгляду справи 

суддею.  

Згідно п. 5 ст. 237 КПК суддя повинен саме тут з’ясувати, чи не було 

допущено під час порушення кримінальної справи, проведення дізнання та 

досудового слідства таких порушень, без усунення яких справа не може бути 

призначена до розгляду. До таких порушень можна віднести рішення слідчого, 

дізнавача або прокурора про відмову в задоволенні клопотань учасників 

процесу про виключення з матеріалів кримінальної справи доказів, отриманих з 

порушенням КПК, і про доповнення досудового слідства або дізнання тощо. 

Такі порушення спричиняють, як правило, серйозні наслідки, тому перевірка 

законності та обґрунтованості відповідних рішень повинна провадитись 

оперативно.  

Заявник, його захисник, представник або законний представник вправі 

подати скаргу безпосередньо до суду поштою або через канцелярію суду. Це є 

запорукою того, що зі скаргою нічого не трапиться. 

Суддя перевіряє законність і обґрунтованість дій (бездіяльності) та 

рішень дізнавача, слідчого, прокурора в судовому засіданні за участю заявника 

і його захисника, законного представника, а також інших осіб, чиї інтереси 

безпосередньо зачіпаються оскаржуваною дією (бездіяльністю) або рішенням. 

У розгляді скарги може брати участь прокурор. 

Скарга розглядається суддею одноосібно у відкритому судовому 

засіданні. На початку засідання суддя повідомляє, яка скарга підлягає розгляду, 

потім представляється і представляє всіх осіб, які беруть участь у процесі 

(прокурора, адвоката, секретаря тощо) особам, які з’явились в судове засідання, 

роз’яснює їх права та обов’язки. Перед початком розгляду скарги суддя, при 

наявності до того підстав, попереджає осіб, які беруть участь у судовому 

розгляді, про неприпустимість розголошення даних досудового слідства без 

дозволу слідчого, дізнавача або прокурора, про що відбирається підписка з 
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попередженням про відповідальність по ст. 387 КК. Потім заявник (якщо він 

бере участь у судовому засіданні) обґрунтовує скаргу, після чого 

заслуховуються інші особи, які з’явилися в судове засідання.  

Перевіряючи законність і обґрунтованість рішень та дій дізнавача, 

слідчого, прокурора, суддя не вправі обговорювати питання про винуватість 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. 

Визнання судом дії (бездіяльності) або рішення відповідної посадової 

особи незаконним тягне втрату ними юридичної чинності, і обов’язок посадової 

особи усунути допущене порушення. 

Постанова судді, винесена за результатами розгляду скарги, може бути 

оскаржене в апеляційному порядку. 

 

§ 15. Право на реабілітацію 
 

Стаття 56 Конституції України містить важливе положення про те, що 

кожний громадянин має право на відшкодування державою шкоди, заподіяної 

незаконними рішеннями діями або бездіяльністю органів державної влади, 

місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб при здійсненні ними 

своїх повноважень. Аналогічні положення містяться у ст. 9 Міжнародного 

пакту про цивільні і політичні права і ст. 5 Європейської конвенції про захист 

прав людини і основних свобод. 

Інститут реабілітації, як такий, в КПК відсутній, адже його головна задача 

– за допомогою спеціальних норм та правил захистити права і законні інтереси 

осіб та організацій, які потерпіли від злочинів. Втім, низка норм КПК 

спрямована в тому числі на захист особи від незаконного або безпідставного 

обвинувачення, осудження, обмеження її прав і свобод в результаті здійснення 

кримінального судочинства. 

Реабілітація – (відновлення в юридичних правах; відновлення доброго 

ім’я та репутації) у кримінальному процесі означає порядок відновлення 

державою прав і положення в суспільстві громадянина, незаконно і 
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необґрунтовано підданого кримінальному переслідуванню (а також 

примусовим заходам медичного характеру), і відшкодування заподіяної йому 

шкоди. 

Інститут реабілітації складається з наступних груп правовідносин: 

– щодо відшкодування майнової шкоди; 

– щодо усунення наслідків заподіяння моральної шкоди; 

– щодо відновлення в трудових, пенсійних, житлових та інших правах. 

Шкода, заподіяна громадянинові в результаті кримінального 

переслідування, відшкодовується державою в повному обсязі незалежно від 

вини органа дізнання, дізнавача, слідчого, прокурора або суду (ст. 1 Закону 

України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” 

та 53-1 КПК). Подібна норма міститься у ст.5 Закону України „Про міліцію”.  

Відповідно до ст.1 Закону України „Про порядок відшкодування шкоди, 

завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового 

слідства, прокуратури і суду” підлягає відшкодуванню шкода, завдана 

громадянинові внаслідок: 

1) незаконного засудження, незаконного притягнення як обвинуваченого, 

незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході 

розслідування чи судового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, 

незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від 

роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян; 

2) незаконного застосування адміністративного арешту чи виправних робіт, 

незаконної конфіскації майна, незаконного накладення штрафу; 

3) незаконного проведення оперативно-розшукових заходів. 

Право на реабілітацію, у тому числі право на відшкодування шкоди, 

спричиненої кримінальним переслідуванням, виникає у таких випадках: 

– постановлення виправдувального вироку суду; 

– встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду (крім 

ухвали чи постанови суду про повернення справи на додаткове розслідування 
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чи новий судовий розгляд) факту незаконного притягнення як обвинуваченого, 

незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході 

розслідування чи судового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, 

незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від 

роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують чи порушують 

права та свободи громадян, незаконного проведення оперативно-розшукових 

заходів;  

– відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи 

з тих самих підстав; 

– закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у 

діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні 

злочину (ст. 2). 

Права на реабілітацію не поширюються на наступні категорії осіб: по-

перше, осіб, відносно яких ухвалений обвинувальний вирок відмінено або 

змінено через акт амністії, закінчення строків давності, недосягнення віку 

притягнення до відповідальності; по-друге, неповнолітнього, який, хоча і досяг 

віку кримінальної відповідальності, але внаслідок відставання в психічному 

розвитку, не пов’язаного із психічним розладом, ще не може повною мірою 

усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій і керувати 

ними в момент скоєння діяння, передбаченого кримінальним законом; по-третє, 

звільнених від відповідальності внаслідок прийняття закону, що усуває 

злочинність або караність діяння. 

Підставою для визнання права на реабілітацію в ході досудового 

провадження є постанова прокурора, слідчого, дізнавача про припинення 

кримінальної справи. У ході судового слідства підставою для реабілітації 

служить виправдувальний вирок. Закон ставить в обов’язок слідчому, 

прокурору, дізнавачу і суду направляти реабілітованому повідомлення з 

роз’ясненням порядку відшкодування шкоди, завданої кримінальним 

переслідуванням (ст. 53-1 КПК).  

За загальним правилом право на відшкодування шкоди має сам 
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реабілітований. Якщо ж його немає в живих, а за цивільним законодавством 

майнові права переходять до спадкоємців покійного, роз’яснення повинно бути 

адресовано цим особам після відповідного звернення до органа розслідування, 

в прокуратуру або суд, що ухвалили рішення про реабілітацію громадянина. 

Громадянинові підлягають відшкодуванню (поверненню, відновленню) 

наступні блага:  

– заробіток та інші грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій; 

– майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та 

відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, 

учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно 

до цієї частки, інші цінності), конфісковане або звернене в доход держави 

судом, вилучене органами дізнання чи досудового слідства, органами, які 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено 

арешт; 

– штрафи, стягнуті на виконання вироку суду, судові витрати та інші витрати, 

сплачені громадянином; 

– суми, сплачені громадянином у зв’язку з наданням йому юридичної 

допомоги; 

– моральна шкода (ст. 3). 

Реабілітований, котрий одержав роз’яснення про порядок відшкодування 

шкоди, протягом трьох років (строк позовної давності) вправі звернутися в 

орган досудового слідства або суд, у якому кримінальна справа одержала своє 

завершення з визначеним результатом. Якщо вона припинена або вирок 

змінений вищестоящим судом, то вимога про відшкодування шкоди 

направляється в суд, який ухвалив вирок (суд першої інстанції), куди 

кримінальна справа повертається для постійного зберігання. 

Суддя, прокурор, слідчий або дізнавач, до яких адресована вимога про 

відшкодування шкоди реабілітованому, зобов’язані протягом місяця визначити 

обґрунтованість цієї вимоги та її розмірів (для чого реабілітованому необхідно 

представити розрахунок вимог і документально обґрунтувати розмір понесених 
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збитків) і винести постанову про проведення виплати певної суми 

реабілітованому або його спадкоємцям (ч. 1 ст. 12 Закону). Втім, ці виплати не 

змінюються внаслідок інфляції. 

Якщо право на реабілітацію визнано судом, то вимога реабілітованого 

про відшкодування шкоди розглядається за правилами, встановленим для 

порядку вирішення питань, пов’язаних з виконанням вироку. 

Таким чином, процедура вирішення питання про відшкодування майнової 

шкоди реабілітованому принципово відрізняється від позовного цивільного 

провадження, у порядку якого розв’язуються майнові суперечки. Встановлений 

кримінально-процесуальним законом порядок відшкодування шкоди, на наш 

погляд, є цілком правильним і справедливим, оскільки людина, яка стала 

жертвою слідчої, прокурорської або судової помилки, не повинна оббивати 

пороги держаних установ з метою відновлення справедливості, доводити свою 

правоту і, врешті-решт, знову нести витрати (цього разу у вигляді державного 

мита). 

Порядок відшкодування моральної шкоди регулюється також вказаним 

Законом та іншими законодавчими актами. Відповідно до ч. 3 ст. 13 цього ж 

Закону, відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи 

судом провадиться виходячи з розміру не менше одного мінімального розміру 

заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством чи судом. Розмір 

моральної шкоди визначається з урахуванням обставин справи в межах, 

встановлених цивільним законодавством (ч. 2). Наведемо основні положення 

Цивільного кодексу України, які стосуються відшкодування моральної шкоди: 

Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди 

1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок 

порушення її прав. 

2. Моральна шкода полягає: 

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з 

каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; 
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2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з 

протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів; 

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням 

чи пошкодженням її майна; 

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації 

фізичної або юридичної особи.  

3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. 

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом 

залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних 

страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його 

можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, 

якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших 

обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування 

враховуються вимоги розумності і справедливості. 

4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка 

підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування. 

5. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено 

договором або законом. 

Відновлення честі і гідності реабілітованого означає відповідне 

доведення до відома громадськості або повідомлення зацікавлених осіб, про те, 

що відбулася помилка, громадянин невинуватий і є жертвою такої помилки. У 

цих законодавство встановлює такі обов’язки суб’єктів: 

1. У разі постановлення виправдувального вироку, закриття кримінальної 

справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або 

недоведеністю участі особи у вчиненні злочину, а також у разі закриття справи 

про адміністративне правопорушення орган дізнання, слідчий, прокурор або 

суд зобов’язані на прохання особи в місячний строк письмово повідомити про 

своє рішення трудовий колектив, в якому працює особа, або за її місцем 

проживання (ч. 2 ст. 11 Закону). 

2. Якщо ж відомості про засудження або притягнення громадянина до 
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кримінальної відповідальності, застосування до нього як запобіжного заходу 

взяття під варту чи накладення на нього адміністративного стягнення у вигляді 

арешту чи виправних робіт були поширені в засобах масової інформації, то на 

вимогу цього громадянина, а в разі його смерті на вимогу його родичів чи 

органу дізнання, слідчого, прокурора або суду засоби масової інформації 

протягом одного місяця роблять повідомлення про рішення, що реабілітує 

громадянина (ч. 3 ст. 11).  

На жаль законодавством не передбачені інші, не менш корисні, засоби 

відшкодування моральної шкоди. Наприклад, було б доцільно в деяких 

випадках покласти на прокурора обов’язок від імені держави принести офіційне 

вибачення особі за причинену їй шкоду. 

Якщо реабілітований не згоден з постановою слідчого, дізнавача, 

прокурора або судді про проведення виплат, він вправі оскаржити його в 

судовому порядку або за місцем свого проживання або за місцезнаходженням 

відповідного органу дізнання, досудового слідства чи прокуратури (ст. 14). 

Якщо громадянин у зв’язку з кримінальним переслідуванням втратив 

роботу або пов’язані з обчисленням загального і безперервного трудового 

стажу пільги для визначення розміру пенсії, а також якщо постраждали його 

житлові або інші права, то у випадку реабілітації він вправі звернутися в суд, до 

компетенції якого відноситься вирішення питань, пов’язаних з виконанням 

вироку. Якщо цей суд не задовольнить вимоги громадянина, він має право 

звернутися в суд у цивільно-правовому порядку. 

Реабілітованим, позбавленим на підставі судового рішення спеціальних, 

військових і почесних звань, класних чинів, а також державних нагород, 

відновлюються відповідні звання, класні чини і повертаються державні 

нагороди. Документ про реабілітацію (виправдувальний вирок, постанова про 

припинення кримінальної справи по відповідній підставі) є достатньою 

підставою для цього. Якщо ж державні органи не виконують рішення про 

реабілітацію, реабілітований має право на звернення до суду зі скаргою на їхні 

незаконні дії. 
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ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО 

Сучасний етап розвитку нашого суспільства характеризується 

намаганням державних та громадських інституцій якісно удосконалити різні 

сфери життєдіяльності громадян, реалізацію наданих їм прав, свобод та 

законних інтересів. Цей процес є закономірним. В його основу покладено 

розуміння і визнання того факту, що соціальний прогрес значною мірою 

залежить від рівня розвитку людської спільноти у цілому, окремих груп 

населення та конкретних індивідів, без яких справжня оптимізація будь-якої 

діяльності просто неможлива. Проте, людський фактор в наших умовах, як 

правило, ігнорується, і навіть незважаючи на те, що у ст.3 Конституції України 

наголошується на тому, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю.  

Цьому є кілька пояснень. На інтуїтивно-емпіричному рівні ми розуміємо: 

того, що робиться державою та органами, які її представляють явно 

недостатньо. У зв’язку з чим, потребою часу є якісний прорив у свідомість 

відчуття громадянської гідності, де першим кроком мають стати знання та 

вміння користуватись основними правами і свободами, проголошеними 

Конституцією України. Ця причина і обумовила наш інтерес до проблематики, 

яку винесено в заголовок книги. 

Книга, яку ви зараз тримаєте в руках, є одним із кроків на шляху 

взаємопорозуміння між міліцією і населенням, наближенням її правоохоронної 

діяльності до його потреб та вимог. На наше глибоке переконання, цей шлях 

складний і суперечливий, але чим скоріше на нього стати, тим вірогідніше рух 

буде успішним. Можливо комусь здається, що такий підхід занадто сміливий, 

адже юридична наука, зокрема академічна, скептично ставиться до подібних 

експериментів, називаючи їх „публіцистикою”. Нам більше подобається інша 

назва – ескіз до нової форми наукової праці, більш зрозумілої, а отже і більш 

наближеної до читача. Тому, можливо, запропоновані підходи, зміни до 

усталених канонів будуть для критично налаштованих науковців не лише 
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несподіваними, але й спірними з позицій багаторічних дискусій у контексті 

інших оцінок та думок.  

Тут в першу чергу слід згадати форму, в якій підносяться практичні 

рекомендації. Непоодинокі випадки, коли вони написані важкою мовою, 

страждають багатослівністю, зайвою описовістю, насичені полемікою з іншими 

авторами, мають численні відхилення від основної теми. До рівня практичних 

посібників вони не дотягують і представляють інтерес лише для спеціалістів з 

даної або суміжних областей знання. Вважаємо, що в такій формі практичні 

рекомендації широкій громадськості не потрібні, адже в них немає практичної 

користі, вони важкі для розуміння. Нашою ж книгою зможе скористатись будь-

хто, адже у потрібний момент ви зможете запросто відшукати необхідну 

інформацію, що має конкретну цільову спрямованість – Вашу охорону та 

захист, сприяння у реалізації наданих вам прав, свобод та законних інтересів.  

Наведені пропозиції та рекомендації уособлюють наші намагання та 

сподівання комплексно вирішити проблеми, що накопичились у сфері 

правоохоронної та правозахисної діяльності. Їх використання у теоретичних та 

прикладних сферах юриспруденції буде для нас найкращим стимулом у 

подальшій науковій діяльності щодо розробки актуальних проблем сучасного 

правознавства. 


