
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

О. В. ЛАЗУКОВА

ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО, 
НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ  

АБО У РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Монографія

Харків
«Право»

2018



ISBN 978‑966‑937‑489‑9

Л17

УДК 343.137:355.271 (477)
         Л17

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

(протокол № 2 від 21.09.2018 р.)
Р е ц е н з е н т и:

О. В. Одерій – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
кримінально‑правових дисциплін та судових експертиз Донецького 
юридичного інституту МВС України;

О. М. Толочко – проректор Національної академії прокуратури Укра‑
їни, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, професор

Н а у к о в и й  р е д а к т о р:
О. В. Капліна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафе‑

дри кримінального процесу Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, член‑кореспондент Національної академії 
правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Лазукова О. В.
Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, над‑

звичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : 
монографія / О. В. Лазукова ; [наук. ред. О. В. Капліна]. – Харків : Право, 
2018. – 280 с.

ISBN 978‑966‑937‑489‑9
Монографія присвячена комплексному вивченню теоретичних і практичних 

питань, пов’язаних зі здійсненням досудового розслідування в умовах воєнного, 
надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції. У ро‑
боті досліджується історія розвитку кримінального процесуального законодавства 
в умовах дії особливих правових режимів і практика його реалізації; аргументу‑
ється наукова позиція стосовно характеристики норм, що регулюють здійснення 
досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі 
проведення антитерористичної операції, як нового інституту кримінального про‑
цесуального права; виокремлюються передумови їх інституціоналізації. Конста‑
товано поліаспектність функціонального призначення розглядуваного інституту. 
Виокремлені й охарактеризовані загальні положення особливого режиму досудо‑
вого розслідування в «надзвичайних умовах».

На підставі проведеного дослідження з урахуванням правозастосовної прак‑
тики сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення кри‑
мінального процесуального законодавства у частині здійснення досудового роз‑
слідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення анти‑
терористичної операції.

Видання адресоване науковцям, аспірантам, студентам юридичних закладів 
вищої освіти, юристам‑практикам.

УДК 343.137:355.271 (477)

© Лазукова О. В., 2018
© Видавництво «Право», 2018



5

Перелік умовних скорочень

АРК – Автономна Республіка Крим
АТО – антитерористична операція
ВССУ – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кри‑

мінальних справ
ГПУ – Генеральна прокуратура України
ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини
ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань
Заява про відступ – Заява Верховної Ради України «Про відступ України 

від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські 
і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод»

ЗСУ – Збройні Сили України
ЗУ № 1207‑VII від 15 квітня 2014 р. – Закон України від 15 квітня 2014 р. 

№ 1207‑VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України»

ЗУ № 1632‑VІІ від 12 серпня 2014 р. – Закон України від 12 серпня 2014 р. 
№ 1632‑VІІ «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження 
у зв’язку з проведенням антитерористичної операції»

КЗПЛ – Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини
КК – Кримінальний кодекс України
КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України
МКЧХ – Міжнародний Комітет Червоного Хреста
МВС – Міністерство внутрішніх справ України
МПГПП – Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
НС(Р)Д – негласні слідчі (розшукові) дії
Положення про ЄРДР – Положення про порядок ведення Єдиного реє‑

стру досудових розслідувань
СБУ – Служба безпеки України
СГ – слідча група
ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція
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Передмова

Виклики, що постали перед Україною на фоні негативних суспільно‑по‑
літичних подій 2014 р., стали серйозним випробуванням для багатьох со‑
ціально‑правових інститутів та обумовили екстрену трансформацію держав‑
ної політики у сфері національної безпеки, у тому числі в аспекті вдоскона‑
лення правового регулювання боротьби зі злочинністю.

Втрата контролю над окремими територіями України, відсутність на 
них легітимних органів правопорядку, дезорганізація суспільних зв’язків, 
небезпека для життя і здоров’я осіб, які здійснювали кримінальне прова‑
дження або брали в ньому участь, знищення адміністративних будівель, 
кримінальних процесуальних документів та низка інших негативних чин‑
ників сформували нетипові умови, в яких чинне на той час кримінальне 
процесуальне законодавство, що розроблялося для потреб мирного часу, 
виявилося неефективним.

Зазначене викликало необхідність термінової адаптації законодавства 
до «надзвичайних умов». Прийняття протягом 2014–2018 рр. комплексу 
нормативно‑правових актів, спрямованих на врегулювання порядку здій‑
снення досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану 
або у районі проведення АТО, безперечно, забезпечило низку позитивних 
результатів. Разом із тим екстреність і об’єктивно зумовлена поспішність 
внесення нормативних змін і доповнень призвели до фрагментарності й не‑
повноти правового регулювання, до порушення органічної цілісності окре‑
мих кримінальних процесуальних інститутів.

З огляду на наведене, питання розроблення теоретичного підґрунтя й удо‑
сконалення кримінального процесуального законодавства в частині його 
адаптації до потреб проведення досудового розслідування на місцевості (ад‑
міністративній території), на якій діє правовий режим воєнного, надзвичай‑
ного стану, проведення АТО нині залишаються надзвичайно актуальними.
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Водночас проблеми досудового розслідування в «надзвичайних умо‑
вах» у вітчизняній кримінальній процесуальній доктрині станом на сьогод‑
ні досліджені лише фрагментарно. Окремим аспектам указаної проблемати‑
ки присвячені роботи А. М. Безносюка, К. Д. Волкова, Г. О. Ганової, 
В. В. Гутніка, О. В. Капліної, А. Г. Каткової, М. О. Лисенкова, А. В. Матіоса, 
О. В. Одерія, М. А. Погорецького, О. М. Толочка, В. М. Трофименка, 
М. С. Туркота, І. В. Савєльєвої, М. С. Цуцкірідзе, І. В. Цюприка, О. Г. Шило, 
О. Ф. Шкітова, М. О. Янкового та ін. Однак комплексного аналізу досудо‑
вого розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у райо‑
ні проведення АТО у вітчизняній кримінальній процесуальній науці ще 
не здійснювалось.

Тож ця робота є спробою комплексного теоретичного вивчення особли‑
вого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного 
стану або у районі проведення АТО та розроблення науково обґрунтованих 
пропозицій щодо удосконалення його нормативного забезпечення.

Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних 
науковців у галузях теорії права, конституційного, адміністративного, кримі‑
нального права та процесу. Предмет дослідження і прагнення до його комп‑
лексного розгляду викликали потребу звернутися й до літературних джерел 
таких галузей знань, як гуманітарні й воєнні науки, міжнародні відносини, 
національна безпека, безпека державного кордону тощо. Значний вплив на 
теоретичні засади цієї роботи здійснили публікації зарубіжних науковців 
(Г. І. Вишні, В. М. Григор’єва, М. Д. Давітадзе, Г. І. Загорського, В. І. Качало‑
ва, С. В. Малікова, А. Б. Сергєєва, О. А. Трефілова) та відомих правників 
дорадянської й радянської доби (С. О. Голунського, М. М. Гродзинського, 
А. Ф. Коні, Д. С. Карева, І. Л. Петрухіна, М. С. Строговича та ін.).

Емпіричним підґрунтям дослідження послужили рішення ЄСПЛ; ВССУ; 
результати проведеного узагальнення практики, в межах якого опрацьовано 
понад 500 судових рішень, внесених до Єдиного державного реєстру судових 
рішень; матеріали 30 кримінальних проваджень, що знаходяться у Військо‑
вій прокуратурі сил АТО (м. Краматорськ), прокуратурі Луганської області, 
Лівобережному відділенні поліції Центрального відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Донецькій області.

В основу монографії покладено кандидатську дисертацію, яка була під‑
готовлена на кафедрі кримінального процесу Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого і захищена 21 червня 2018 р.
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Ця робота навряд чи відбулася б без ідей, порад та підтримки мого Вчи‑
теля, завідувача кафедри кримінального процесу Національного юридично‑
го університету імені Ярослава Мудрого, члена‑кореспондента Національної 
академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, 
доктора юридичних наук, професора Оксани Володимирівни Капліної.

Окремі слова вдячності за доброзичливе ставлення, цінні поради та за‑
уваження вельмишановним рецензентам монографії – доктору юридичних 
наук, доценту, професору кафедри кримінально‑правових дисциплін та су‑
дових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України Олексію 
Володимировичу Одерію та проректору Національної академії прокуратури 
України, заслуженому юристу України, кандидату юридичних наук, про‑
фесору Олександру Миколайовичу Толочку.

Автор висловлює щиру вдячність за всебічну підтримку та допомогу 
колективу кафедр кримінального процесу і кримінального процесу та опе‑
ративно‑розшукової діяльності Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, а також практичним працівникам, які не стали 
байдужими до цього дослідження, та у такій вкрай складній ситуації змогли 
знайти час і приділити увагу.

Вважаю приємним обов’язком подякувати своїй дорогій родині за під‑
тримку впродовж всього часу, терпіння і розуміння.
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Розділ 1
Теоретичні основи досудового 

розслідування в умовах воєнного, 
надзвичайного стану або в районі 

проведення антитерористичної операції

1.1. Становлення інституту досудового розслідування 
в умовах воєнного, надзвичайного стану або в районі 

проведення антитерористичної операції

1.1.1. Генезис нормативного забезпечення  
кримінального провадження в умовах дії  

особливих правових режимів

Аналіз історичного розвитку кримінального процесуального за‑
конодавства підтверджує наявність певного досвіду у регламентуван‑
ні кримінальних процесуальних правовідносин в умовах дії особли‑
вих правових режимів1. Нормотворення у цій сфері активно відбува‑
лося ще в дореволюційні часи під впливом постійно виникаючих 
соціально‑політичних конфліктів2.

Водночас огляд наукових досліджень засвідчує, що питання 
нормативного забезпечення кримінального провадження в умовах 
дії особливих правових режимів та практики його реалізації майже 

1 У цій роботі словосполучення «особливі правові режими» використовується 
як родове поняття для позначення всіх режимів виняткового правового регулювання 
в умовах надзвичайних ситуацій різної генези. 

2 Див. про це: Фомин А. А. Исторические этапы развития чрезвычайного зако‑
нодательства в России (конец XIX–XX вв.). История государства и права. 2006. № 3. 
С. 29.
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не привертали уваги науковців. «Граничну скромність публікацій» 
С. В. Маліков пояснював відсутністю необхідних передумов для 
наукового аналізу1. Розвитку наукової думки не сприяла й та об‑
ставина, що вчені не мали безпосереднього доступу до фактично‑
го матеріалу, а практичні працівники здебільшого не володіли 
достатніми навичками узагальнення, класифікації та опису науко‑
вих фактів2. Відсутність комплексної теоретичної розробки про‑
блематики пов’язана також із ігноруванням напрацювань попе‑
редників, через що подальші роботи не стали більш зрілими та 
змістовними.

Переважна більшість публікацій, у яких хоч якоюсь мірою 
розглядалися окремі питання нормативного забезпечення кри‑
мінального провадження в умовах соціально‑політичних кон‑
фліктів, це роботи загальноісторичного та історико‑правового 
характеру. Зокрема, теоретико‑методологічну основу досліджен‑
ня у цьому напрямі становлять праці Р. С. Абдуліна3, О. І. Ада‑
мюка4, О. Г. Александрова5, С. М. Артамонової6, М. В. Беланюк7, 

1 Маликов С. В. Расследование преступления в боевой обстановке (правовое 
обеспечение, организация, методика) : дис. … канд. юрид. наук : 20.02.03 / Воен. 
ун‑т. М., 1998. С. 43.

2 Григорьев В. Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях (право‑
вое обеспечение, организация, методика) : дис. … д‑ра юрид. наук : 12.00.09 / Акад. 
МВД Рос. Федерации. М., 1993. С. 62.

3 Абдулин Р. С. Формирование и развитие судебного управления в России (фев‑
раль 1917 – январь 1998 гг.) : дис. … д‑ра юрид. наук : 12.00.01. М., 2015.  
493 с.

4Адамюк О. И. Военная юстиция и судебная реформа в Республике Беларусь. 
Наука – образованию, производству, экономике : материалы 12‑й Междунар. науч.‑
технич. конф. Минск : БНТУ, 2014. Т. 2. С. 425. URL: http://rep.bntu.by/handle/
data/12519 (дата звернення: 05.05.2018).

5 Александров О. Г. Чрезвычайное законодательство в России во второй поло‑
вине XIX – начале XX в. : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Нижегород. юрид. ин‑т 
МВД России. Н. Новгород, 2000. 161 c.
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Зазначене спонукає до необхідності здійснення ретроспективного 
огляду законодавства, яке встановлювало особливі правила регламен‑
тації кримінальних процесуальних правовідносин в умовах дії особ‑
ливих правових режимів, оскільки будь‑яке теоретико‑правове до‑
слідження не може вважатися повним без звернення до розгляду 
питання щодо його генези.

Однією з перших історико‑правових пам’яток, яка містила еле‑
менти кримінального процесу, що особливим чином регламентували 
кримінальні процесуальні правовідносини в умовах війни, був Вій‑
ськовий Артикул Петра І 1715 р., який поєднував у собі одразу як 
норми матеріального, так і процесуального права1. Спочатку спеці‑
альні норми, що формували зміст військово‑процесуального законо‑
давства, регламентували кримінальні процесуальні правовідносини 
в армії та флоті. Однак із виникненням соціально‑політичних кон‑
фліктів держава, «намагаючись захистити суспільно‑політичний та 
державний лад імперії, стала використовувати весь арсенал надзви‑
чайних правових заходів, що перебував у її розпорядженні»2. У зв’язку 
з цим військовий кримінальний процес поступово поширився і на 
«цивільні» кримінальні процесуальні правовідносини та трансфор‑
мувався у спеціальний правовий інструментарій для здійснення 
правосуддя у воєнний час.

Підтвердженням цього є прийняття у 1867 р. Олександром ІІ 
Військово‑судового статуту, у якому в окремому розділі (четвертому) 
містилися норми щодо судоустрою та судочинства у воєнний час3. 

1 Артикул – фактично перша спроба кодифікації військово‑кримінальних норм, 
який, без сумніву, був явищем більш високого техніко‑юридичного рівня у порівнян‑
ні з нормами військового права допетровського періоду. У травні 1867 р. він був 
замінений на Військово‑судовий статут. Див. про це детальніше: Сухондяева Т. Ю. 
Российское военно‑уголовное законодательство и его эволюция в период абсолютиз‑
ма (XVIII – начало XX вв.: историко‑правовое исследование) : дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.01 / С.‑Петерб. гуманит. ун‑т. СПб., 2006. 210 с.

2 Холод Ю. А. Надзвичайне законодавство Російської імперії в кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. Вісн. Харк. нац. ун-ту внутр. справ. 2010. № 4 (1). С. 99–106. 

3 Свод военных постановлений 1869 г. СПб. : Гос. тип., 1879. 267 с. (Ч. 6. Во‑
енно‑уголовные уставы. Кн. 22 : Воинский устав о наказаниях. Кн. 23 : Устав дис‑
циплинарный. Кн. 24 : Устав военно‑судебный). 




