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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ 
КОДЕКС УКРАЇНИ

Прийнятий Верховною Радою України
Законом від 13 квітня 2012 року № 4651-VI
(Голос України, 2012, 19 травня, № 90–91)

Розділ перший
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО  

УКРАЇНИ ТА СФЕРА ЙОГО ДІЇ
Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України

1. Порядок кримінального провадження на території України визнача-
ється лише кримінальним процесуальним законодавством України.

2. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з від-
повідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та 
інших законів України.

Стаття 2. Завдання кримінального провадження
1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства 

та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та за-
конних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпе-
чення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового роз-
гляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 
притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не 
був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрун-
тованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника криміналь-
ного провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу
1. Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих вказівок, 

мають таке значення:
1) близькі родичі та члени сім’ї — чоловік, дружина, батько, мати, віт-

чим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, 
баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи 
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або 
піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 
побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно 
проживають, але не перебувають у шлюбі;
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2) головуючий — професійний суддя, який головує при колегіальному 
судовому розгляді або здійснює його одноособово;

3) державне обвинувачення — процесуальна діяльність прокурора, що 
полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримі-
нальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

4) дізнання — форма досудового розслідування, в якій здійснюється 
розслідування кримінальних проступків;

5) досудове розслідування — стадія кримінального провадження, яка 
починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопору-
шення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям 
кримінального провадження або направленням до суду обвинувального 
акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або ви-
ховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності;

6) досудове слідство — форма досудового розслідування, в якій здій-
снюється розслідування злочинів;

7) закон України про кримінальну відповідальність — законодавчі 
акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність (Криміналь-
ний кодекс України та закон України про кримінальні проступки);

8) керівник органу досудового розслідування — начальник Головного 
слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу вну-
трішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням 
податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань та його 
заступники, які діють у межах своїх повноважень;

9) керівник органу прокуратури — Генеральний прокурор України, 
прокурор Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, 
міжрайонний прокурор, прокурор міста, району, прирівняні до них проку-
рори та їх заступники, які діють у межах своїх повноважень;

10) кримінальне провадження — досудове розслідування і судове про-
вадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого 
законом України про кримінальну відповідальність;

11) малолітня особа — дитина до досягнення нею чотирнадцяти років;
12) неповнолітня особа — малолітня особа, а також дитина у віці від 

чотирнадцяти до вісімнадцяти років;
13) обвинувачення — твердження про вчинення певною особою діяння, 

передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висуну-
те в порядку, встановленому цим Кодексом;

14) притягнення до кримінальної відповідальності — стадія кримі-
нального провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

15) прокурор — Генеральний прокурор України, перший заступник, 
заступники Генерального прокурора України, їх старші помічники, поміч-
ники, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 
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Севастополя, прокурори міст і районів, районів у містах, міжрайонні та 
спеціалізовані прокурори, їх перші заступники, заступники прокурорів, на-
чальники головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перші за-
ступники, заступники, старші прокурори та прокурори прокуратур усіх 
рівнів, які діють у межах повноважень, визначених цим Кодексом;

16) розмір мінімальної заробітної плати — грошова сума, що дорівнює 
місячному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
1 січня календарного року, в якому приймається процесуальне рішення або 
здійснюється процесуальна дія;

17) слідчий — службова особа органу внутрішніх справ, органу без-
пеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодав-
ства, органу державного бюро розслідувань, уповноважена в межах компе-
тенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування 
кримінальних правопорушень;

18) слідчий суддя — суддя суду першої інстанції, до повноважень яко-
го належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового 
контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, — 
голова чи за його визначенням інший суддя Апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя. 
Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами 
суддів зі складу суддів цього суду;

19) сторони кримінального провадження — з боку обвинувачення: 
слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також по-
терпілий, його представник та законний представник у випадках, установ-
лених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (під-
судний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається 
застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або 
вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні пред-
ставники;

20) суд апеляційної інстанції — Апеляційний суд Автономної Респуб-
ліки Крим, апеляційний суд області, міст Києва та Севастополя, в межах 
територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що ухва-
лив оскаржуване судове рішення;

21) суд касаційної інстанції — Вищий спеціалізований суд України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ;

22) суд першої інстанції — районний, районний у місті, міський та 
міськрайонний суд, який має право ухвалити вирок або постановити ухвалу 
про закриття кримінального провадження;

23) суддя — голова, заступник голови, суддя Верховного Суду України, 
Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів облас-
тей, міст Києва та Севастополя, районних, районних у містах, міських та 
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міськрайонних судів, які відповідно до Конституції України на професійній 
основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також присяжний;

24) судове провадження — кримінальне провадження у суді першої 
інстанції, яке включає підготовче судове провадження, судовий розгляд і 
ухвалення та проголошення судового рішення, провадження з перегляду 
судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, Верховним Судом 
України, а також за нововиявленими обставинами;

25) учасники кримінального провадження — сторони кримінального 
провадження, потерпілий, його представник та законний представник, ци-
вільний позивач, його представник та законний представник, цивільний 
відповідач та його представник, особа, стосовно якої розглядається питання 
про видачу в іноземну державу (екстрадицію), заявник, свідок та його адво-
кат, понятий, заставодавець, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судо-
вого засідання, судовий розпорядник;

26) учасники судового провадження — сторони кримінального прова-
дження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний 
позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач 
та його представник, а також інші особи, за клопотанням або скаргою яких 
у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється судове провадження.

2. Інші терміни, що вживаються в цьому Кодексі, визначаються спеці-
альними нормами у цьому Кодексі та інших законах України.

Стаття 4. Дія Кодексу в просторі

1. Кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав 
та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення 
кримінального правопорушення.

2. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також 
при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених 
на території дипломатичного представництва чи консульської установи Укра-
їни за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває 
за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо 
це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

3. Якщо міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, передбачено поширення юрисдикції України на 
особовий склад Збройних Сил України, який перебуває на території іншої 
держави, то провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на 
території іншої держави стосовно особи з такого особового складу, здійсню-
ється в порядку, передбаченому цим Кодексом.

4. При виконанні на території України окремих процесуальних дій за 
запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках 
міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу. На 
прохання компетентного органу іноземної держави під час виконання на 
території України таких процесуальних дій може застосовуватися процесу-
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альне законодавство іноземної держави, якщо це передбачено міжнародним 
договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, 
а за відсутності такого міжнародного договору України — за умови, що дане 
прохання не суперечить законодавству України.

Стаття 5. Дія Кодексу в часі

1. Процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається 
згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання 
такої дії або прийняття такого рішення.

2. Допустимість доказів визначається положеннями цього Кодексу, які 
були чинними на момент їх отримання.

Стаття 6. Дія Кодексу за колом осіб

1. Кримінальне провадження за правилами цього Кодексу здійснюється 
щодо будь-якої особи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї 
статті.

Особливості кримінального провадження щодо окремої категорії осіб 
визначаються главою 37 цього Кодексу.

2. Кримінальне провадження щодо особи, яка користується дипломатич-
ним імунітетом, може здійснюватися за правилами цього Кодексу лише за 
згодою такої особи або за згодою компетентного органу держави (міжнарод-
ної організації), яку представляє така особа, у порядку, передбаченому за-
конодавством України та міжнародними договорами України.

ГЛАВА 2
ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження

1. Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати за-
гальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться:

1) верховенство права;
2) законність;
3) рівність перед законом і судом;
4) повага до людської гідності;
5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
6) недоторканність житла чи іншого володіння особи;
7) таємниця спілкування;
8) невтручання у приватне життя;
9) недоторканність права власності;
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10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;
11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких ро-

дичів та членів сім’ї;
12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне 

і те саме правопорушення;
13) забезпечення права на захист;
14) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень;
15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і 

у доведенні перед судом їх переконливості;
16) безпосередність дослідження показань, речей і документів;
17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 

бездіяльності;
18) публічність;
19) диспозитивність;
20) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксу-

вання технічними засобами;
21) розумність строків;
22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 

Стаття 8. Верховенство права

1. Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу 
верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визна-
ються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльнос-
ті держави.

2. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосо-
вується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Стаття 9. Законність

1. Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, 
керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи 
органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Кон-
ституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів 
законодавства.

2. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані 
всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального проваджен-
ня, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрю-
ваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують 
його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття 
законних і неупереджених процесуальних рішень.

3. Закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких 
стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. 
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При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, 
який суперечить цьому Кодексу.

4. У разі якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному договору, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, застосову-
ються положення відповідного міжнародного договору України.

5. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з 
урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

6. У випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або не-
однозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовують-
ся загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою 
статті 7 цього Кодексу.

Стаття 10. Рівність перед законом і судом

1. Не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, перед-
бачених цим Кодексом, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релі-
гійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, громадянства, освіти, роду занять, а 
також за мовними або іншими ознаками.

2. У випадках і порядку, передбачених цим Кодексом, певні категорії 
осіб (неповнолітні, іноземці, особи з розумовими і фізичними вадами тощо) 
під час кримінального провадження користуються додатковими гарантіями. 

Стаття 11. Повага до людської гідності

1. Під час кримінального провадження повинна бути забезпечена по-
вага до людської гідності, прав і свобод кожної особи.

2. Забороняється під час кримінального провадження піддавати особу 
катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, 
поводженню чи покаранню, вдаватися до погроз застосування такого пово-
дження, утримувати особу у принизливих умовах, примушувати до дій, що 
принижують її гідність.

3. Кожен має право захищати усіма засобами, що не заборонені законом, 
свою людську гідність, права, свободи та інтереси, порушені під час здій-
снення кримінального провадження.

Стаття 12. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність

1. Під час кримінального провадження ніхто не може триматися під 
вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пере-
сування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримі-
нального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених 
цим Кодексом.

2. Кожен, кого затримано через підозру або обвинувачення у вчиненні 
кримінального правопорушення або інакше позбавлено свободи, повинен 
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бути в найкоротший строк доставлений до слідчого судді для вирішення 
питання про законність та обґрунтованість його затримання, іншого позбав-
лення свободи та подальшого тримання. Затримана особа негайно звільня-
ється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не 
вручено вмотивованого судового рішення про тримання під вартою.

3. Про затримання особи, взяття її під варту або обмеження в праві на 
вільне пересування в інший спосіб, а також про її місце перебування має 
бути негайно повідомлено її близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за 
вибором цієї особи в порядку, передбаченому цим Кодексом.

4. Кожен, хто понад строк, передбачений цим Кодексом, тримається під 
вартою або позбавлений свободи в інший спосіб, має бути негайно звільне-
ний.

5. Затримання особи, взяття її під варту або обмеження в праві на віль-
не пересування в інший спосіб під час кримінального провадження, здійсне-
не за відсутності підстав або з порушенням порядку, передбаченого цим 
Кодексом, тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Стаття 13. Недоторканність житла чи іншого володіння особи

1. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 
проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим 
рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Стаття 14. Таємниця спілкування

1. Під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця 
листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших 
форм спілкування.

2. Втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судо-
вого рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення 
та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його 
обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо до-
сягти цієї мети.

3. Інформація, отримана внаслідок втручання у спілкування, не може 
бути використана інакше як для вирішення завдань кримінального прова-
дження.

Стаття 15. Невтручання у приватне життя

1. Під час кримінального провадження кожному гарантується невтру-
чання у приватне (особисте і сімейне) життя.

2. Ніхто не може збирати, зберігати, використовувати та поширювати 
інформацію про приватне життя особи без її згоди, крім випадків, передба-
чених цим Кодексом.
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3. Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку, перед-
баченому цим Кодексом, не може бути використана інакше як для виконання 
завдань кримінального провадження.

4. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя, 
зобов’язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Стаття 16. Недоторканність права власності

1. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального 
провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішен-
ня, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

2. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається 
тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Стаття 17. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини

1. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопору-
шення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не 
буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обви-
нувальним вироком суду, що набрав законної сили.

2. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кри-
мінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обви-
нувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

3. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отрима-
них незаконним шляхом.

4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь 
такої особи.

5. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопо-
рушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної 
сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти 
близьких родичів та членів сім’ї

1. Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у 
вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, 
показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчи-
ненні нею кримінального правопорушення.

2. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи об-
винувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на за-
питання, а також бути негайно повідомленою про ці права.

3. Жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, 
які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близь-
кими родичами чи членами її сім’ї кримінального правопорушення.
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Стаття 19. Заборона двічі притягувати до кримінальної  
відповідальності за одне і те саме правопорушення

1. Ніхто не може бути двічі обвинуваченим або покараним за криміналь-
не правопорушення, за яким він був виправданий або засуджений на під-
ставі вироку суду, що набрав законної сили.

2. Кримінальне провадження підлягає негайному закриттю, якщо стане 
відомо, що по тому самому обвинуваченню існує вирок суду, який набрав 
законної сили.

Стаття 20. Забезпечення права на захист

1. Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право 
на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові 
пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати 
докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користувати-
ся правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуаль-
ні права, передбачені цим Кодексом.

2. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані роз’яснити підозрю-
ваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на кваліфіковану 
правову допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника.

3. У випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює 
надання безоплатної правової допомоги, підозрюваному, обвинуваченому 
правова допомога надається безоплатно за рахунок держави.

4. Участь у кримінальному провадженні захисника підозрюваного, об-
винуваченого, представника потерпілого не звужує процесуальних прав 
підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого.

Стаття 21. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень

1. Кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення 
справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на 
підставі закону.

2. Вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначе-
ному цим Кодексом, є обов’язковими і підлягають безумовному виконанню 
на всій території України.

3. Кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції спра-
ви, що стосується його прав та обов’язків, у порядку, передбаченому цим 
Кодексом.

4. Якщо інше не передбачено цим Кодексом, здійснення кримінального 
провадження не може бути перешкодою для доступу особи до інших засобів 
правового захисту, якщо під час кримінального провадження порушуються 
її права, гарантовані Конституцією України та міжнародними договорами 
України.
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Стаття 22. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх 
доказів і у доведенні перед судом їх переконливості

1. Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що 
передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною 
захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, 
передбаченими цим Кодексом.

2. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання 
та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а 
також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

3. Під час кримінального провадження функції державного обвинува-
чення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той 
самий орган чи службову особу.

4. Повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, звернення з обвинувальним актом та підтримання державного 
обвинувачення у суді здійснюється прокурором. У випадках, передбачених 
цим Кодексом, повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення може здійснюватися слідчим за погодженням із прокурором, 
а обвинувачення може підтримуватися потерпілим, його представником.

5. Захист здійснюється підозрюваним або обвинуваченим, його захис-
ником або законним представником.

6. Суд, зберігаючи об’єктивність та неупередженість, створює необхідні 
умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання про-
цесуальних обов’язків.

Стаття 23. Безпосередність дослідження показань, речей і документів

1. Суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників криміналь-
ного провадження суд отримує усно.

2. Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показан-
нях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього досліджен-
ня суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може прийняти як 
доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, 
лише у випадках, передбачених цим Кодексом.

3. Сторона обвинувачення зобов’язана забезпечити присутність під час 
судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права сторони 
захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом.

Стаття 24. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, 
дій чи бездіяльності

1. Кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, 
дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, 
передбаченому цим Кодексом.
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2. Гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується 
прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаче-
ному цим Кодексом, незалежно від того, чи брала така особа участь у судо-
вому розгляді.

Стаття 25. Публічність

1. Прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї компетенції розпочати 
досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак 
кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне 
провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в 
разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального право-
порушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлен-
ня події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Стаття 26. Диспозитивність

1. Сторони кримінального провадження є вільними у використанні сво-
їх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

2. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення тягне 
за собою закриття кримінального провадження, крім випадків, передбачених 
цим Кодексом.

3. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті 
питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень 
цим Кодексом.

4. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпо-
чинається лише на підставі заяви потерпілого. Відмова потерпілого, а у 
випадках, передбачених цим Кодексом, його представника від обвинувачен-
ня є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у 
формі приватного обвинувачення.

Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та його повне 
фіксування технічними засобами

1. Учасники судового провадження, а також особи, які не брали участі 
у кримінальному провадженні, якщо суд вирішив питання про їхні права, 
свободи, інтереси чи обов’язки, не можуть бути обмежені у праві на отри-
мання в суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів судового 
розгляду та у праві на ознайомлення з процесуальними рішеннями й отри-
мання їх копій. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді 
інформації про дату, час і місце судового розгляду та про ухвалені в ньому 
судові рішення, крім випадків, установлених законом.

2. Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється від-
крито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримі-
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нального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього 
судового провадження або його окремої частини лише у випадках:

1) якщо обвинуваченим є неповнолітній;
2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недо-

торканості особи;
3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та 

сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи;
4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може 

призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом;
5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримі-

нальному провадженні.
3. Особисті записи, листи, зміст особистих телефонних розмов, теле-

графних та інших повідомлень можуть бути оголошені у відкритому судо-
вому засіданні, якщо слідчий суддя, суд не прийме рішення про їх дослі-
дження у закритому судовому засіданні на підставі пункту 3 частини другої 
цієї статті.

4. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здій-
снює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом. На 
судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні 
лише сторони та інші учасники кримінального провадження.

5. Під час судового розгляду забезпечується повне фіксування судового 
засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Офіційним 
записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у по-
рядку, передбаченому цим Кодексом.

6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стеногра-
му, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. 
Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслюван-
ня судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукоза-
пису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі 
ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості 
проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.

7. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголо-
шується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому 
засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформа-
ції, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка на 
момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від 
розголошення.

Стаття 28. Розумні строки

1. Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або про-
цесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. 
Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконан-
ня процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки 
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не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання 
окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

2. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує 
прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до 
його компетенції), а судового провадження — суд.

3. Критеріями для визначення розумності строків кримінального про-
вадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуван-
ням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопору-
шень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесу-
альних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
4. Кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, 

неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді 
першочергово.

5. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк 
або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне 
провадження щодо нього було закрите.

6. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право на звернення 
до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються 
обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального про-
вадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, 
що передбачені цим Кодексом.

Стаття 29. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження

1. Кримінальне провадження здійснюється державною мовою. Сторона 
обвинувачення, слідчий суддя та суд складають процесуальні документи 
державною мовою.

2. Особа повідомляється про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення державною мовою або будь-якою іншою мовою, якою вона до-
статньо володіє для розуміння суті підозри у вчиненні кримінального право-
порушення.

3. Слідчий суддя, суд, прокурор, слідчий забезпечують учасникам кри-
мінального провадження, які не володіють чи недостатньо володіють дер-
жавною мовою, право давати показання, заявляти клопотання і подавати 
скарги, виступати в суді рідною або іншою мовою, якою вони володіють, 
користуючись у разі необхідності послугами перекладача в порядку, перед-
баченому цим Кодексом.

4. Судові рішення, якими суд закінчує судовий розгляд по суті, надають-
ся сторонам кримінального провадження або особі, стосовно якої вирішено 
питання щодо застосування примусових заходів виховного або медичного 
характеру, у перекладі на їхню рідну або іншу мову, якою вони володіють. 
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Переклад інших процесуальних документів кримінального провадження, 
надання копій яких передбачено цим Кодексом, здійснюється лише за клопо-
танням зазначених осіб. Переклад судових рішень та інших процесуальних 
документів кримінального провадження засвідчується підписом перекладача.

ГЛАВА 3
СУД, СТОРОНИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Суд і підсудність

Стаття 30. Здійснення правосуддя судом

1. У кримінальному провадженні правосуддя здійснюється лише судом 
згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом.

2. Відмова у здійсненні правосуддя не допускається.

Стаття 31. Склад суду

1. Кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється про-
фесійним суддею одноособово, крім випадків, передбачених частинами 
другою, третьою та дев’ятою цієї статті.

2. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за 
вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 
більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох про-
фесійних суддів.

3. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за 
вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегі-
ально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинува-
ченого — судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох при-
сяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених роз-
глядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один 
з них заявив клопотання про такий розгляд.

4. Кримінальне провадження в апеляційному порядку здійснюється 
колегіально судом у складі не менше трьох професійних суддів, крім випад-
ків, передбачених частиною дев’ятою цієї статті, при цьому кількість суддів 
має бути непарною.

5. Кримінальне провадження в касаційному порядку здійснюється коле-
гіально судом у складі не менше трьох професійних суддів, крім випадків, 
передбачених частиною дев’ятою цієї статті, при цьому кількість суддів має 
бути непарною.
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6. Кримінальне провадження у Верховному Суді України здійснюється 
колегіально судом у складі, передбаченому частинами першою та другою 
статті 453 цього Кодексу.

7. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами здійснює 
суд у такому самому кількісному складі, в якому вони були ухвалені (одно-
особово або колегіально).

8. Суддя чи склад колегії суддів для розгляду конкретного кримінально-
го провадження визначається у порядку, передбаченому частиною третьою 
статті 35 цього Кодексу.

9. Кримінальне провадження стосовно службових осіб, які займають 
особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 
Закону України «Про державну службу», та осіб, посади яких віднесено до 
першої категорії посад державних службовців, здійснюється:

1) в суді першої інстанції — колегіально судом у складі трьох професій-
них суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років, а у 
разі здійснення кримінального провадження щодо злочинів, за вчинення яких 
передбачено довічне позбавлення волі, за клопотанням обвинуваченого — 
судом присяжних у складі двох професійних суддів, які мають стаж роботи 
на посаді судді не менше п’яти років, та трьох присяжних;

2) в апеляційному порядку — колегіально судом у складі п’яти профе-
сійних суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше семи років;

3) в касаційному порядку — колегіально судом у складі семи професій-
них суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше десяти років.

У разі якщо в суді, який згідно з правилами підсудності має здійснюва-
ти кримінальне провадження, неможливо утворити склад суду, передбачений 
цією частиною, кримінальне провадження здійснює найбільш територіально 
наближений суд, в якому можливо утворити такий склад суду.

10. Кримінальне провадження щодо розгляду стосовно неповнолітньої 
особи обвинувального акта, клопотань про звільнення від кримінальної від-
повідальності, застосування примусових заходів медичного чи виховного 
характеру, їх продовження, зміну чи припинення, а також кримінальне про-
вадження в апеляційному чи касаційному порядку щодо перегляду прийня-
тих із зазначених питань судових рішень здійснюються суддею, уповнова-
женим згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів» на здій-
снення кримінального провадження стосовно неповнолітніх.

У разі якщо таке кримінальне провадження має здійснюватися судом 
колегіально, головуючим під час судового розгляду може бути лише суддя, 
уповноважений згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 
на здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх.

Стаття 32. Територіальна підсудність

1. Кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної 
юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було 
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вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження 
здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяж-
ке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, — суд, у 
межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом криміналь-
не правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення 
встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у 
межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

2. Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні кримі-
нального правопорушення не може здійснюватися тим судом, у якому обвинува-
чений обіймає чи обіймав посаду судді. Якщо згідно з частиною першою цієї 
статті кримінальне провадження стосовно судді має здійснюватися тим судом, у 
якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, кримінальне проваджен-
ня здійснює суд, найбільш територіально наближений до суду, в якому обвинува-
чений обіймає чи обіймав посаду судді, іншої адміністративно-територіальної 
одиниці (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя).

Стаття 33. Інстанційна підсудність

1. Кримінальне провадження у першій інстанції здійснюють місцеві 
(районні, міські, районні у містах, міськрайонні) суди.

2. Кримінальне провадження в апеляційній інстанції здійснюють Апе-
ляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст 
Києва і Севастополя.

3. Кримінальне провадження у касаційній інстанції здійснює Вищий 
спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

4. Судові рішення переглядаються Верховним Судом України з питань 
неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих 
норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, що 
потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, та встановлення між-
народною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушен-
ня Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

5. Кримінальне провадження за нововиявленими обставинами здійсню-
ється судом, який ухвалив рішення, що переглядається.

Стаття 34. Направлення кримінального провадження з одного суду  
до іншого

1. Кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо:
1) до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне проваджен-

ня надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності;
2) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках не-

можливо утворити новий склад суду для судового розгляду;
3) обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до під-

судності якого належить здійснення кримінального провадження;
4) ліквідовано суд, який здійснював судове провадження.
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До початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне про-
вадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання 
обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків з метою забезпечення 
оперативності та ефективності кримінального провадження.

2. Питання про направлення кримінального провадження з одного суду 
до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішуєть-
ся колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням 
місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п’яти 
днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється 
вмотивована ухвала.

3. Питання про направлення кримінального провадження з одного суду 
до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, а також про на-
правлення провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого ви-
рішується колегією суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ за поданням суду апеляційної інстанції або 
за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п’яти днів з дня внесення 
такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

4. Про час та місце розгляду подання чи клопотання про направлення 
кримінального провадження з одного суду до іншого повідомляються учас-
ники судового провадження, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду 
питання.

5. Спори про підсудність між судами не допускаються.
6. Суд, якому направлено кримінальне провадження з іншого суду, роз-

починає судове провадження зі стадії підготовчого судового засідання неза-
лежно від стадії, на якій в іншому суді виникли обставини, передбачені 
частиною першою цієї статті.

Стаття 35. Автоматизована система документообігу суду

1. У суді функціонує автоматизована система документообігу суду, що 
забезпечує:

1) об’єктивний та неупереджений розподіл матеріалів кримінального 
провадження між суддями з додержанням принципів черговості та однакової 
кількості проваджень для кожного судді;

2) визначення присяжних для судового розгляду з числа осіб, які вне-
сені до списку присяжних;

3) надання фізичним та юридичним особам інформації про стан роз-
гляду матеріалів кримінального провадження у порядку, передбаченому цим 
Кодексом;

4) централізоване зберігання текстів вироків, ухвал та інших процесу-
альних документів;

5) підготовку статистичних даних;
6) реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху;
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7) видачу вироків, ухвал суду та виконавчих документів на підставі на-
явних у системі даних;

8) передачу матеріалів до електронного архіву.
2. Матеріали кримінального провадження, скарги, заяви, клопотання та 

інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і 
можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження під-
лягають обов’язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу 
суду, яка здійснюється працівниками апарату відповідного суду в день над-
ходження таких матеріалів. До автоматизованої системи документообігу суду 
в обов’язковому порядку вносяться: дата надходження матеріалів, скарги, 
клопотання, заяви або іншого процесуального документа, прізвище особи, 
стосовно якої подані документи, та їх суть, прізвище (найменування) особи 
(органу), від якої (якого) надійшли документи, прізвище працівника апарату 
суду, який здійснив реєстрацію, інформація про рух судових документів, дані 
про суддю, який здійснював судове провадження, та інші дані, передбачені 
Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим 
Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією 
України.

3. Визначення судді (запасного судді, слідчого судді) або колегії суд-
дів для конкретного судового провадження здійснюється автоматизованою 
системою документообігу суду під час реєстрації відповідних матеріалів, 
скарги, клопотання, заяви чи іншого процесуального документа за прин-
ципом вірогідності, який враховує кількість проваджень, що знаходяться 
на розгляді у суддів, заборону брати участь у перевірці вироків та ухвал 
для судді, який брав участь в ухваленні вироку або ухвали, про перевірку 
яких порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарня-
ному, у відрядженні та закінчення терміну їх повноважень. Після визна-
чення судді (запасного судді, слідчого судді) або колегії суддів для кон-
кретного судового провадження не допускається внесення змін до реє-
страційних даних щодо цього провадження, а також видалення цих даних 
з автоматизованої системи документообігу суду, крім випадків, установ-
лених законом.

4. Доступ до автоматизованої системи документообігу суду надається 
суддям та працівникам апарату відповідного суду згідно з їх функціональ-
ними обов’язками.

5. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи доку-
ментообігу суду має наслідком відповідальність, установлену законом.

6. Порядок функціонування автоматизованої системи документообігу 
суду, в тому числі видачі вироків, ухвал суду та виконавчих документів, 
передачі справ до електронного архіву, зберігання текстів вироків, ухвал суду 
та інших процесуальних документів, надання інформації фізичним та юри-
дичним особам, підготовки статистичних даних, визначається Положенням 
про автоматизовану систему документообігу суду.
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§ 2. Сторона обвинувачення 

Стаття 36. Прокурор

1. Прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього 
Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку 
осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи дер-
жавної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та 
організації, службові та інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні 
вимоги та процесуальні рішення прокурора.

2. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час про-
ведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням, уповноважений:

1) починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених 
цим Кодексом;

2) мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, 
що стосуються досудового розслідування;

3) доручати органу досудового розслідування проведення досудового 
розслідування;

4) доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у 
встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх 
проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках — особисто 
проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному 
цим Кодексом;

5) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;

6) призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом;
7) скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих;
8) ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання 

про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та при-
значення іншого слідчого за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, 
для його відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування;

9) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Ко-
дексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження та продов-
ження строків досудового розслідування за наявності підстав, передбачених 
цим Кодексом;

10) погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до 
слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим 
Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання;

11) повідомляти особі про підозру;
12) пред’являти цивільний позов в інтересах держави та громадян, які 

через фізичний стан чи матеріальне становище, недосягнення повноліття, 


