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СУДОВІ КЛОПОТАННЯ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

A LITIGATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

ABSTRACT
Litigation in criminal proceedings is an attribute of settling social inequalities. 

This is an official application, written or oral, to the interested subject of the process, 
which has such rights, to the court. The court petition reflects the position of the 
person who submits it and may relate to the execution of a certain procedural act or 
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decision on all matters that are relevant for a comprehensive, complete and objective 
study of all the circumstances of the criminal proceedings in order to ensure the 
rights and freedoms of all participants in the court the proceedings provided for by 
the general principles of the CPC. At the disposal of the parties to the procedural 
remedies, the right to request is procedurally least detailed. The temporal parameters 
of the court request are not strictly established. The CPC of Ukraine restricts the 
length of time for the application or discussion of a court application, in general, as 
well as for any judicial procedure. The general rule: the moment of the application for 
a court application is freely determined by the applicant, except for certain types of 
petitions for which the criminal procedure law provides otherwise by law. The subject 
(applicant) of a court application may be any party to the trial or his representative. 
During the trial of criminal proceedings, based on the analysis of the norms of 
the CPC of Ukraine, in particular Chap. 3 “Court, parties and other participants 
in criminal proceedings”, the prosecutor, the accused, his legal representative and 
counsel, the victim, his legal representative and representative, the civil plaintiff, 
his legal representative and representative, the representative of the legal entity may 
be subjects of filing court applications, which is the subject of proceedings, a third 
person whose property resolves the issue of arrest and its representative, a witness, 
a translator, an expert, a specialist. Based on the above, we consider it appropriate 
to amend the Criminal Procedural Code of Ukraine, which would include: 1) special 
procedure for discussing and resolving court applications of participants in court 
proceedings; 2) the provision of the witness’s right, in addition to the right to apply 
for security in cases provided for by law, the right to apply for a judicial request for 
preventive protection against accusations by the participants of the trial based on 
the results of the interrogation on his involvement in the commission of a criminal 
offense. Thus, in the interests of the truth, a witness, directly after interrogation, may 
file a petition for interrogating another person, requesting evidence, etc.

The key words: court petitions, the right to a court request, oral and written court 
applications, the moment of application for a court request, the subject of a court request.

Судові клопотання у кримінальному провадженні є атрибутом вре-
гулювання соціальних відносин нерівності. Це офіційне звернення, 
викладене у письмовій чи усній формі, зацікавленого суб’єкта про-
цесу, який наділений такими правами, до суду. 

Судові клопотання – міжгалузевий інститут судового права, який 
нормований правилами всіх процесуальних кодексів України і зокрема 
Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК, КПК України).

Судові клопотання мають місце у контексті окремого криміналь-
ного провадження і призначені виключно для ініціативного звернення 
до суду учасника кримінального судочинства. 

Судове клопотання відображає позицію особи, яка його подає, і 
може стосуватися виконання певної процесуальної дії чи прийняття 
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рішення з усіх питань, які мають значення для всебічного, повного 
та об’єктивного дослідження усіх обставин кримінального провад-
ження, з метою забезпечення прав і свобод усіх учасників судового 
провадження, передбачених загальними засадами КПК. 

Це – вимога суб’єкта процесу в конкретній приватній чи публіч-
ній справі, заявлена офіційно, у порядку, передбаченому законом, 
яка відповідає уявленням заявника і відображає його зацікавленість 
в усуненні умов та обставин, що перешкоджають нормальному ходу 
процесу, усуненні недостатності фактичної доказової інформації чи 
виключення недопустимих, недостовірних доказів, в належному вре-
гулюванні того чи іншого процесуального питання.

Право на судове клопотання – не привілей окремої категорії осіб 
і не атрибут процесу з певних категорій справ. Немає таких прова-
джень і таких юридично зацікавлених суб’єктів процесу, відносно 
яких не діє інститут судових клопотань.

Право на судове клопотання – загальносуб’єктне право будь-якого 
зацікавленого учасника кримінального процесу, що реалізується за 
правилами судового розгляду. Обов’язок суду – належним чином, з 
урахуванням позицій сторін і думки інших учасників процесу, своє-
часно розглянути клопотання, прийняти належне, законне процесу-
альне рішення, негайно оголосити його заявнику та іншим учасни-
кам процесу, а у разі відмови у задоволенні клопотання – роз’яснити 
заявнику порядок оскарження рішення про відмову та (або) право  
повторного звернення до суду з цим же процесуальним питанням.

З наявних у розпорядженні сторони процесуальних засобів 
захисту, право на клопотання процесуально найменше деталізовано, 
наприклад, у порівнянні з позовною заявою чи скаргою на судове 
рішення. Зокрема, вичерпний перелік клопотань, які можуть бути 
подані під час судового провадження, нормами КПК України не 
встановлений. Виходячи з аналізу норм КПК України, під час судо-
вого провадження серед можливих клопотань можуть бути заявлені 
такі клопотання:

– забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких 
родичів, майна, житла тощо (п. 12 ч. 2 ст. 42; п. 5 ч. 1 ст. 56; п. 8 ч. 1 
ст. 66; п. 4 ч. 2 ст. 68; п. 7 ч. 3 ст. 69; п. 6 ч. 4 ст. 71 КПК);

– забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких 
родичів, майна, житла тощо (п. 12, ч. 2 ст. 42; п. 5, ч. 1, ст. 56; п. 8, 
ч. 1, ст. 66, п. 4, ч. 2, ст. 68; п. 7, ч. 3 ст. 69; п. 6, ч. 4, ст. 71 КПК);
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– відвід (п. 13, ч. 2, ст. 42; п. 4, ч. 1, ст. 56; п. 9, ч. 1, ст. 66 КПК)  
у порядку, передбаченому статтями 75-83 КПК;

– залучення спеціаліста або використання його пояснень і допо-
моги (ч. 3 ст. 71 КПК); 

– виклик експерта при дослідженні висновку експертизи для 
допиту під час судового розгляду для роз’яснення чи доповнення його 
висновку (ч. 7, ст. 101 КПК); 

– судовий виклик певної особи за клопотанням обвинуваченого, 
його захисника, потерпілого, його представника, якщо суд встано-
вить наявність достатніх підстав вважати, що така особа може дати 
показання, які мають значення для кримінального провадження, або її 
участь у процесуальній дії є обов’язковою (ч. 1 ст. 134 КПК); 

– здійснення приводу за клопотанням сторони кримінального 
провадження, якщо слідчий суддя чи суд встановить наявність достат-
ніх підстав вважати, що така особа може дати показання, які мають 
значення для кримінального провадження, або її участь у процесуаль-
ній дії є обов’язковою (ч. 2 ст. 140 КПК);

– зміну, скасування або обрання запобіжного заходу за клопотан-
ням сторони обвинувачення або захисту (ст. 331 КПК);

– надання тимчасового доступу до речей і документів (ч. 2,  
ст. 333 КПК); 

– доручення органу досудового розслідування за клопотанням 
сторони кримінального провадження провести певні слідчі (розшу-
кові) дії, необхідні для встановлення обставин або перевірки обста-
вин, які мають істотне значення для кримінального провадження, за 
умови, що вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим 
шляхом (ч. 3, ст. 333 КПК);

– бажання виступити в суді рідною або іншою мовою, якою учас-
ники судового провадження володіють, користуючись у разі необ-
хідності послугами перекладача (ч. 3, ст. 29), а також про залучення 
перекладача (ч. 3, ст. 224 КПК);

– визнання доказів недопустимими (ч. 3, ст. 89 КПК) тощо. 
Особа, яка заявила клопотання, повинна вказати, для встановлення 

яких обставин вона, наприклад, просить викликати нових свідків, 
витребувати нові докази, дослідити нові речові докази і документи, 
які стосуються істотних обставин справи, з’ясування яких має спри-
яти всебічному і повному дослідженню всіх обставин криміналь-
ного провадження. Суд не вправі відхилити клопотання з мотивів 
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наявності у справі доказів, які свідчать про винуватість чи невину-
ватість обвинуваченого, оскільки це буде свідченням упередженого 
ставлення суду щодо вирішення справи по суті і фактично позбавляє 
обвинуваченого права на захист.

Якщо право на судове оскарження має тенденцію щодо соціаль-
ного і правового посилення, що об’єктивно забезпечується засадами 
рівності та змагальності сторін кримінального провадження, гаранто-
ваних ст.ст. 10 і 22 КПК України, то судові клопотання залишаються 
самим найпоширенішим засобом звернення до суду під час судового 
провадження.

Клопотання – засіб, без якого навряд чи буде здатна функціонувати 
найдосконаліша модель правосуддя. 

Судові клопотання різноманітні. Їх заявляють і непримиримо 
конфліктуючі сторони, і особи, які відкриті для пошуку оптималь-
ного рішення. Але для перших клопотання, як і інші процесуальні 
форми, – засіб “судової війни”. Для других – засіб пошуку розумного 
вирішення справи не за рахунок і не всупереч іншій стороні, а з ура-
хуванням її обґрунтованих інтересів.

Судові клопотання – процесуальний засіб активної правової пове-
дінки суб’єкта процесу з метою цілеспрямованого енергійного і адекват-
ного використання в захисті всіх необхідних в конкретній справі засо-
бів, що не суперечать закону, яуі дозволяють стороні процесу системно, 
методично, цілеспрямовано впливати на інформаційно-фактичні під-
стави судового рішення. Зацікавлена сторона процесу діє як суб’єкт кри-
тики іншої сторони, використовуючи інструментарій судових клопо-
тань для перевірки і спростування пояснень іншої сторони, висунення  
контраргументів, доказових фактів, пред’явлення нових доказів.

Судові клопотання – це гарантований процесуальним законом 
засіб, який дозволяє учасникам кримінального процесу:

а) своєчасно, конкретно і аргументовано попереджувати відхи-
лення судового розгляду від приписів закону, що спрямовані на вста-
новлення суті справи, на судовий захист порушеного права;

б) акцентувати увагу правозастосовного суб’єкта на процесуаль-
ному упущенні, поєднаному із зневажливим ставленням до певної 
судової гарантії учасника судочинства (наприклад, не вчинення необ-
хідної процесуальної дії, виконання якої вимагалось чи недотримання 
істотної формальності, в результаті чого можливі ускладнення про-
цесу, скасування рішення суду);
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в) дослідити практично кожний аспект проблеми, яка є недооціне-
ною, ігнорований, чи навпаки переключити інтерес суду і учасників 
процесу з питання “маловажливого” на основне або одне з відкритих, 
доречних, але далеких від ясності;

г) виправити власні помилки, упущення (наприклад, клопотання 
про поновлення пропущеного строку, здійснення процесуальної дії – 
подання апеляційної або касаційної скарги);

д) здійснити вибір судової процедури (можливість розгляду справи 
за участі присяжних чи розгляд справи за правилами гл. 35 КПК 
(Особливі порядки кримінального провадження);

е) зміцнення стороною своєї правової позиції в доказовому аспекті 
(вихідна позиція законодавця виражена нормою ст. 87 КПК – недопу-
стимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та 
свобод людини);

є) вплив на темп, швидкість руху кримінального провадження 
(наприклад, клопотання про відкладення розгляду справи);

ж) критичного аналізу судових дій і процесуальних рішень (напри-
клад, клопотання про повторне проведення експертизи з зазначенням 
помилкових мотивів, вказаних іншою стороною чи судом);

з) звернення до суду з вимогою адекватного впливу на іншого 
учасника судового процесу у зв’язку зі зловживанням останнім своїм 
правом чи використанням засобів судового захисту всупереч їхньому 
призначенню;

и) впливу на відкритість або закритість процесу, притягнення до 
участі в процесі розширеної аудиторії з метою впливу на формування 
справжньої громадської думки – ст. 27 КПК.

Судове клопотаня – це передбачений КПК України засіб звернення 
учасників судового розгляду із різноманітних процесуальних питань 
до суду впродовж судового процесу від першої до останньої інстанції.

Судові клопотання можуть бути заявлені усно або письмово. Текст 
усного клопотання заноситься до журналу судового засідання (жур-
нал судового засідання ведеться і в підготовчому судовому засіданні – 
108, 314 КПК). Відомості, які повинні зазначатись у журналі судового 
засідання, досить чітко виписані в ч. 1 ст. 108 КПК. Варто зауважити, 
що у журналі зазначаються лише ті ухвали, які постановлені судом 
без виходу до нарадчої кімнати, оскільки ухвали, постановлені з вихо-
дом до нарадчої кімнати, є окремими документами, що долучаються 
до матеріалів справи. У журналі повинні бути зазначені відомості про 
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письмове клопотання, яке заявлено суб’єктом процесу, та про його 
долучення до матеріалів кримінального провадження. За будь-якого 
клопотання, незалежно від вербальної чи письмової форми, в журналі 
судового засідання повинна бути зазначена інформація про його обго-
ворення (позиція сторін). 

Письмове клопотання краще, воно захищено від втрати, спотво-
рення інформації при запису до журналу судового засіданні у подаль-
шій інтерпретації іншою процесуальною стороною. Письмові клопо-
тання у будь-якому судовому засіданні належить заздалегідь надати 
для ознайомлення іншій стороні, вони підлягають оголошенню в 
судовому засіданні до їх долучення до матеріалів кримінального про-
вадження. Якщо клопотання не було надане іншій стороні – у копії 
до початку обговорення, суддя повинен надати їй на ознайомлення 
час, виходячи із засад розумності. Суд зобов’язаний долучити текст 
письмового клопотання, оформленого належним чином, до матеріа-
лів кримінального провадження незалежно від того, задоволено кло-
потання чи відхилено.

Обов’язок суду – розглянути клопотання, яке заявлено повторно, 
і в тому випадку, коли сторона приводить знову колишню аргумента-
цію, вважаючи її достатньою.

Сторона кримінального провадження вправі вимагати, щоб кло-
потання, яке нею заявлено, було своєчасно розглянуто судом. Така 
вимога у формі заяви підлягає запису до журналу судового засідання, 
в разі невнесення його до журналу судового засідання може бути 
подана скарга, з цього приводу.

У разі подання клопотання у відповідь на клопотання іншою сто-
роною, в порядку обговорення першого клопотання або як зустрічної 
процесуальної дії, яка виключає перше клопотання, суд зобов’язаний 
розглянути обидва клопотання, одне за одним, і за кожним прийняти 
відповідне обґрунтоване процесуальне рішення.

Судове клопотання, в якому суд відмовив, може бути заявлено 
повторно.

Якщо судом відмовлено у задоволенні клопотання, то таке 
рішення не підлягає окремому оскарженню під час судового роз-
гляду, але це не перешкоджає його повторній появі з інших підстав, а 
також з урахуванням нових доказів, отриманих під час судового роз-
гляду. Лише після винесення остаточного процесуального рішення у 
справі вони можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, але не 



99LEX PORTUS   № 6 (14)’2018

у формі окремої скарги, а шляхом включення до загальної апеляції 
(ч. 2 ст. 392 КПК).

Заявлені клопотання розглядаються і вирішуються судом у судо-
вому засіданні негайно (суд зобов’язаний розглянути кожне клопо-
тання окремою ухвалою на місці, із занесенням клопотання та судо-
вого рішення до журналу судового засідання, а при його складності – у 
нарадчій кімнаті з винесенням письмового рішення).

Темпоральні параметри судового клопотання суворо не встанов-
лені. КПК України на обмежує тривалість часу для заявлення чи обго-
ворення судового клопотання, загалом як і для здійснення будь-якої 
судової процедури.

Загальне правило: момент заявлення судового клопотання визна-
чається вільно самим заявником, крім окремих видів клопотань, 
щодо яких кримінально-процесуальним законом встановлено інше.  
В інтересах процесуальної розумності, доцільності та економії ресур-
сів судового провадження відносно деяких видів клопотань встанов-
лено межу, після якої подання клопотання є недопустимим (напри-
клад ч. 4 ст. 80 КПК України, якою регламентується подання заяви про 
відвід під час судового провадження).

У КПК України не регламентується структура і зміст клопотання. 
Відсутні норми, які б містили алгоритм розгляду судом клопотань. 
Статтею 350 КПК України встановлюється лише право заявляти 
клопотання.

Суб’єктом (заявником) судового клопотання може бути будь-який 
учасник судового розгляду чи його представник (Химичева, 2002, 
с. 16). Під час судового розгляду кримінального провадження, вихо-
дячи з аналізу норм КПК України, зокрема гл. 3 “Суд, сторони та інші 
учасники кримінального провадження”, суб’єктами подання судо-
вих клопотань можуть бути прокурор, обвинувачений, його закон-
ний представник та захисник, потерпілий, його законний представ-
ник і представник, цивільний позивач, його законний представник і 
представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про 
арешт і її представник, свідок, перекладач, експерт, спеціаліст.

Зазначені суб’єкти процесу – це особи, які звертаються з відповід-
ним клопотанням, але не наділені правом його розгляду і вирішення. 

Суддя – це завжди суб’єкт, до котрого звернено клопотання, особа, 
яка наділена повноваженнями щодо розгляду і вирішення судового 



100

клопотання. Судове клопотання не може виходити від суду і завжди 
звернено до суду, який розглядає певне кримінальне провадження. 
Процедура розгляду судом судового клопотання безперервна. Між 
послідовними діями, що виконуються – заявленням клопотання, 
встановленням думки учаcників судового процесу, вирішенням кло-
потання, внесенням необхідної інформації до журналу судового 
засідання і оголошенням прийнятого по судовому клопотанню проце-
суального рішення – у судовому засіданні не повинно бути інтервалів.

У перспективі судові клопотання можуть посилити свій потенціал, 
враховуючи той факт, що з судовим клопотанням звертаються до суду 
не після прийняття небажаного рішення, а під час судового розгляду.

Виходячи з наведеного вище вважаємо за доцільне внести 
до Кримінального процесуального кодексу України зміни, які б 
передбачали:

1) спеціальну процедуру обговорення і вирішення судових клопо-
тань учасників судового провадження:

2) надання права свідку, крім права заявляти клопотання про забез-
печення безпеки у випадках, передбачених законом, право на заяв-
лення судового клопотання для превентивного захисту від обвину-
вачень з боку учасників процесу за результатами допиту щодо його 
причетності до скоєння кримінального правопорушення. Так, свідок 
в інтересах істини, безпосередньо після допиту, може заявити клопо-
тання про допит іншої особи, витребування доказів, тощо.
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