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Анотація

У виданні з огляду на структуру Кримінального процесуального кодексу
України узагальнено практику Європейського суду з прав людини.  

Видання розраховане на працівників органів прокуратури, поліції та органів
правопорядку, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників,
аспірантів, студентів і курсантів закладів вищої освіти, а також усіх, хто
цікавиться проблемами кримінального судочинства.
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Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та повне фіксування 
технічними засобами судового засідання і процесуальних дій

(Назва статті 27 в редакції Закону № 2213-VIII від 16.11.2017)

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

2. Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слід-
чий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального 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 недоторканос-

ті 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 призвес-

ти до розголошення таємниці, що охороняється законом;
5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні.

Справа «Шагін проти України» (Shagin v. Ukraine)
(заява № 20437/05, рішення від 10 грудня 2009 року, остаточне рішення від 10 берез-

ня 2010 року)
<…>
56. … забезпечення відкритості судового розгляду становить основоположний прин-

цип, закріплений у пункті 1 статті 6. Такий публічний характер судового розгляду гаран-
тує сторонам у справі, що правосуддя не здійснюватиметься таємно, без публічного 
контролю; це також один із засобів підтримання довіри до судів. Здійснення правосуддя 
і, зокрема, судовий процес набувають легітимності завдяки гласності. Забезпечуючи про-
зорість здійснення правосуддя, гласність, таким чином, сприяє реалізації мети пункту 1 
статті 6, а саме – справедливому судовому розгляду, забезпечення якого є одним з осно-
воположних принципів демократичного суспільства у значенні Конвенції… 

57. …Суд зазначає, що існують винятки з вимоги забезпечення відкритості судового 
розгляду. Це випливає з тексту самого пункту 1 статті 6, який передбачає, що «преса 
і громадськість можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового роз-
гляду або його частини в інтересах … національної безпеки в демократичному суспіль-
стві, … або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за особливих 
обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя». Отже, згідно зі 
статтею 6 іноді може виявитися необхідним обмеження відкритості й публічності про-
цесу для того, щоб, наприклад, забезпечити безпеку свідків чи нерозголошення відомос-
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тей про них або сприяти вільному обміну інформацією та думками при здійсненні судо-
чинства …

58. … незважаючи на проблеми безпеки у звичайному кримінальному процесі, який, 
звісно, може стосуватися небезпечних злочинців, існують великі сподівання на гласність 
такого судочинства … Крім того, хоча проблеми безпеки і є спільною ознакою багатьох 
кримінальних процесів, вони рідко виправдовують недопущення громадськості на судо-
ві засідання …

3. Особисті записи, листи, зміст особистих телефонних розмов, телеграфних та 
інших повідомлень можуть бути оголошені у відкритому судовому засіданні, якщо 
слідчий суддя, суд не прийме рішення про їх дослідження у закритому судовому за-
сіданні на підставі пункту 3 частини другої цієї статті.

4. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з до-
держанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом. На судовому розгляді 
в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учас-
ники кримінального провадження.

5. Під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час 
досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та 
процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. 
Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом 
у порядку, передбаченому цим Кодексом.

(Частина п’ята статті 27 в редакції Закону № 2213-VIII від 16.11.2017 – норми щодо 
застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів набирають 
чинності з 1 січня 2019 року)

6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, роби-
ти нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі 
судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по 
радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису 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, проголошується 
прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове 
рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої 
проводилося закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового 
рішення підлягає подальшому захисту від розголошення.

Стаття 28. Розумні строки
Справа «Антоненков та інші проти України» (Antonenkov and Others v. Ukraine)
(заява № 14183/02, рішення від 22 листопада 2005 року)
<…>
41. Суд нагадує, що розумність тривалості провадження має бути оцінена з огляду на 

конкретні обставини справи з урахуванням критеріїв, напрацьованих Європейським су-
дом, зокрема складності справи та поведінки заявника і відповідних державних органів. 
Крім того, також потрібно брати до уваги характер процесу та значення, яке він мав для 
заявника.
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Справа «Н. B. проти України» (N. B. v. Ukraine)
(заява № 17945/02, рішення від 3 квітня 2008 року)
<…>
40. Суд нагадує, що розумність тривалості розгляду справи має визначатися з огляду 

на обставини справи, а також на наступні критерії: складність справи, поведінка заявни-
ка та компетентних органів, важливість предмета розгляду для заявника.

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

Справа «ТОВ «СОЛАЗ» проти України» (Solaz v. Ukraine)
(заява № 35184/02, рішення від 12 червня 2008 року)
<…>
41. Суд повторює, що розумність тривалості провадження має оцінюватись з огляду 

на обставини справи та наступні критерії: складність справи, поведінка заявника та від-
повідних державних органів, а також важливість спору для заявника.

Справа «Чубакова проти України» (Chubakova v. Ukraine)
(заява № 17674/05, рішення від 18 лютого 2010 року, остаточне рішення від 18 трав-

ня 2010 року)
<…>
14. Суд зазначає, що складність справи та дії заявниці самі по собі не можуть впли-

вати на загальну тривалість провадження в цій справі … Суд зазначає, що за деякі за-
тримки (чотири експертизи, відкладання судових засідань внаслідок відсутності судді, 
експертів або відповідача, два направлення справи на новий розгляд та той факт, що 
касаційна скарга заявниці залишалася нерозглянутою півтора року у Верховному Суді 
України) відповідальність має бути покладена на національні суди. Суд доходить висно-
вку, що саме на державу покладається відповідальність за затримку в провадженні.

Справа «Олексій Бугайов проти України» (Aleksey Bugayev v. Ukraine)
(заява № 7516/03, рішення від 8 квітня 2010 року, остаточне рішення від 8 липня 

2010 року)
<…>
25. Суд нагадує, що розумність тривалості провадження повинна визначатись з огля-

ду на відповідні обставини справи та на такі критерії: складність справи, поведінка за-
явника та відповідних органів влади … До уваги також має братися важливість вирішен-
ня справи для заявника. В цьому контексті Суд зазначає, що заявник тримався під вартою 
до 20 листопада 2001 року – і це факт, що вимагав особливої уваги з боку органів влади 
та судів, які здійснювали провадження у цій справі, з точки зору швидкого здійснення 
правосуддя …

Справа «Чесняк проти України» (Chesnyak v. Ukraine)
(заява № 1809/03, рішення суду від 18 лютого 2010 року, остаточне рішення від 

18 травня 2010 року (п. 24))
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