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Відсутність цих правил привела б до ситуацій, коли суд не прийняв би 
до уваги показання очевидця (в тому числі лікаря), який перебував біля поте-
рпілого перед його смертю одразу після вчинення нападу на нього і почув йо-
го слова про прикмети нападника (можливо, ім’я) [2]. саме для запобігання 
таких ситуацій і була введена така норма. 

Також варто зазначити, що не зважаючи на всю недосконалість норми, 
про яку говорять науковці, законодавець для зменшення зловживань цими 
правилами кодекс встановлює чіткі обмеження для даного виду показань: во-
ни повинні визначатися двома сторонами провадження (частина 4 статті 97); 
вони не можуть бути єдиним доказом (частина 6 статті 97) тощо. 

Отже, підводячи підсумки зазначеного, можна сказати про те, що, дійс-
но, з прийняттям сучасного КПК було запроваджено досить багато новел для 
національного кримінального процесу, проте не всі вони є детально продума-
ними та досконало врегульованими. Так, дуже багато питань в науковому 
осередку викликала поява нового виду доказів як показання з чужих слів. 
Проте, проаналізувавши ситуацію, варто сказати, що на сьогоднішній день 
законодавець майже в повному обсязі убезпечив зловживання застосування 
даної норми на практиці, саме тому не варто говорити про те, що показання з 
чужих слів є суттєвою недосконалістю КПК 2012 року. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Інститут спеціального досудового розслідування було запроваджено за-
коном України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального про-
цесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі зло-
чини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні 
злочини» від 7 жовтня 2014 р. В подальшому положення про цю форму досу-
дового розслідування закріплені у положеннях глави 24-1 КПК України, але 
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слід зазначити, що зазначений інститут, на теперішній час, іще є не достатньо 
дослідженим.  

Так, виходячи із положень глави 24-1 КПК України, спеціальне досудо-
ве розслідування має здійснюватися за відсутності особи, яка підозрюється у 
вчиненні небезпечного діяння, тобто повинно проходити «заочно». Тобто, це 
одна з форм досудового розслідування, що запроваджена для притягнення до 
кримінальної відповідальності громадян, які переховуються від органів досу-
дового розслідування, або були оголошені в розшук. При цьому необхідно за-
значити, що на час набуття чинності зазначеним раніше законом, воно було 
можливе тільки щодо осіб, які перебували за межами держави, але на тепері-
шній час застосовується й на тимчасово окупованій території України або в 
районі проведення антитерористичної операції. 

За дослідженням, спеціальне досудове розслідування це одна з форм 
спрощеного кримінального провадження, що здійснюється в разі вчинення 
особою суспільно небезпечного діяння, за для забезпечення однієї із засад 
кримінального провадження, зокрема, невідворотності покарання. Але, необ-
хідно зазначити, що є категорії громадян, щодо яких не можливо застосувати 
положення ст. 297-1 КПК України, зокрема, якщо підозрюваним є неповнолі-
тня особа, яка переховується від органів досудового розслідування та суду з 
метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошена у міждержа-
вний та/або міжнародний розшук. Крім цього, здійснення спеціального досу-
дового розслідування щодо інших злочинів, які не зазначені у положеннях 
ч. 2 ст. 297-1 КПК України не допускається, крім випадків, коли злочини вчи-
ненні особами, які переховуються від органів досудового розслідування та 
суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошенні у 
міждержавний та/або у міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному 
кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у частині 2 ст. 297-1 
КПК України, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на 
повноту досудового розслідування та судового розгляду. 

Крім цього, у положеннях глави 24-1 КПК України, існує перелік відо-
мостей, за наявності яких прокурор або слідчий за погодженням із прокуро-
ром має право звернутися з клопотанням про здійснення спеціального досу-
дового розслідування до слідчого судді. При такому зверненні, клопотання 
має свою процесуальну форму у якому повинно бути зазначено, зокрема: сти-
слий виклад обставин кримінального правопорушення; відомості про особу, 
яка вчинила це діяння; докази, що саме ця особа підозрюється у вчиненні да-
ного кримінального правопорушення; правова кваліфікація цього криміналь-
ного правопорушення, де повинна бути зазначена стаття (частина) закону 
України про кримінальну відповідальність; відомості щодо оголошення особи 
у міждержавний та/або міжнародний розшук; виклад обставин про те, що пі-
дозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності; фактичні дані про перебування особи за ме-
жами України, на тимчасово окупованій території України або в районі про-
ведення антитерористичної операції, а також, перелік свідків.  
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Відповідно до положень ст. 297-3 КПК України клопотання про здійс-
нення спеціального досудового розслідування повинно бути розглянуто слід-
чим суддею не пізніше десяти днів із дня його надходження до суду за участі 
особи, яка подала клопотання, та захисника. Після розгляду клопотання слід-
чий суддя постановляє ухвалу, де є зазначення щодо відмови або задоволенні 
клопотання про здійснення спрощеного досудового розслідування. 

Слід додати, що здійснення спеціального досудового розслідування 
щодо осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України має 
відмінності від загального порядку, що закріплено в чинному КПК України, 
причиною цього є тимчасовий характер закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, 
які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі 
проведення антитерористичної операції» від 15 січня 2015 р. 

Отже, для проведення спеціального досудового розслідування слідчий 
насамперед повинен бути впевненим в існуванні реальних підстав. Але, слід 
зазначити, що існують певні проблеми щодо проведення спеціального досу-
дового розслідування, які викликані не повним розкриттям всіх положень 
процесуальної форми досудового розслідування та не роз’ясненні всіх норм у 
чинному КПК України, тобто є недоліки в його тлумаченні. Тому ми вважає-
мо, що в сучасних умовах розвитку України, її глобалізації та виходу на від-
повідний світовий рівень, законодавець повинен більш досконало та 
об’єктивно дослідити інститут кримінального провадження, пов’язаний із 
особливостями спеціального досудового розслідування, а також питання про 
його сутність та значення. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ПОНЯТИХ 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) 

ТА ІНШИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ 

За дослідженням виходячи із положень ст. 223 чинного Кримінального 
процесуального кодексу України понятий це фізична незаінтересована у ре-
зультатах кримінального провадження особа, яка запрошується слідчим, про-
курором для посвідчення факту провадження процесуальної дії, її ходу та ре-
зультатів, тобто своїм підписом вона засвідчує відповідності записів зробле-
них посадовою особою у протоколі про проведення слідчих (розшукових) або 
процесуальних дій.  


