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ПЕРЕДМОВА
Кримінальний процесуальний закон ґрунтується на тому, що діяльнії п.
органів досудового розслідування, прокуратури та суду у кожному криміналі,
йому провадженні має забезпечити всебічність, повноту, об’єктивність досаі
дження обставин кримінального провадження, належне процесуальне оформ
лення всього ходу і результатів досудового розслідування та судового проил
дження. Від того, наскільки додержані ці вимоги закону, значною мірою за ні
жить якість проведеного досудового розслідування та судового провадження
Необхідно ретельно дотримуватися кожної норми кримінального процесу
ального закону незалежно від того, стосується вона гарантій забезпечення
прав учасників кримінального провадження чи порядку проведення та оформ
лення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій або су
дового провадження.
Завданням кримінального процесуального провадження, як це визначено
от. 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі К П К - України), <
захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охо
рона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального проваджені
пя, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідував
ня і судового провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне
правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жн
ден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була
піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учас
пика кримінального провадження була застосована належна права процедура
Тож законодавець, визначаючи завдання кримінального процесуального про
надження, звертає увагу на дотримання процедурних, тобто процесуальній
вимог, а саме - в якому порядку, в якій послідовності, яким чином маю ть бути
реалізовані права та обов’язки учасників кримінального провадження.
ІЗиконання вимог кримінального процесуального закону забезпечується
дотриманням кримінальної процесуальної форми. Уся діяльність органів до
судового розслідування, прокуратури і судів у кримінальному судочинстві
відбувається в певній процесуальній формі, яка зобов’язує здійснювати слідчі
(розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та судовий розгляд у визнане
них законом порядку та послідовності. Недодержання кримінальної процесу
шіьної форми розглядається як порушення норм кримінального процесуаль
ного закону і в ряді випадків призводить до повернення обвинувального акти
прокурору (п. 4 ч. З ст. 314 КПК України).
У статті ПО КПК України 2012 року визначене поняття «процесуальні
рішення», а також сформульовані загальні вимоги, яким має відповідати той
чи інший процесуальний документ. Вказуються реквізити окремих із них (по
і типов слідчого, прокурора; обвинувального акта; судового рішення). Окре
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мими статтями КПК України конкретизовані вимоги до того чи іншого проце
суального документа. Наприклад: ст. 112 КПК України - зміст повідомлення;
ст. 291 КПК України - вимоги до обвинувального акта; ст. 372 КПК України зміст ухвали; ст. 374 КПК України - зміст вироку тощо.
Однак усі процесуальні документи, незалежно від повноти регламентації їх
змісту в КПК України, мають відповідати певним загальним вимогам, оскіль
ки вони фіксують слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та су
довий розгляд, які здійснюються у певній, передбаченій законом, формі.
До зазначених вимог можна віднести:
- відповідність процесуального документа нормі закону, якою передба
чається його складання, як за формою, так і за змістом. Якщо в законі вказані
реквізити процесуального документа, їх включення до документа є обов’язко
вим. Відповідність процесуального документа дістає вияв, зокрема, у необхід
них посиланнях на правові норми, які передбачають складання даного доку
мента;
- відповідність змісту процесуального документа фактичним обставинам,
встановленим матеріалами кримінальної справи. Це означає, що обставини,
які встановлені у справі і стосуються питання, яке вирішується за допомогою
цього документа, мають бути в ньому відображені. За наявності суперечнос
тей у матеріалах справи в документі слід вказати, чому одні обставини взяті
до уваги, а інші - ні. Зміст процесуального документа має випливати з мате
ріалів кримінального провадження;
- логічність, лаконічність, зрозумілість та ясність процесуального доку
мента. У документі всі питання мають бути послідовно викладені, з тим щоб
кожне нове положення було логічно пов’язане з попереднім, щоб не було су
перечностей і несподіваних висновків, які не випливають із тексту документа.
У ньому не повинно бути зайвих слів, довгих незрозумілих речень, бюрокра
тичних мовних зворотів, канцеляризму, словесних штампів. Мова процесу
ального документа має бути всім зрозумілою, текст - чітким і забезпечувати
єдино правильне тлумачення змісту документа. Адже не існує якоїсь особли
вої мови, зрозумілої лише юристам. Водночас у процесуальному документі
треба широко використовувати юридичні терміни й формулювання;
- грамотність і культура процесуального документа. Документ має бути на
писаний грамотно не лише в загальноприйнятому розумінні - з дотриманням
правил граматики, синтаксису, а й з юридичного погляду, відповідати сучас
ному рівню правових знань і, безумовно, чинному законодавству. Процесу
альні документи необхідно складати розбірливо й акуратно та оформляти пра
вильно.
Законодавець встановлює підвищені вимоги до документів, які закріплю
ють основні процесуальні дії та мають принципове, вирішальне значення у
кримінальному провадженні. Передусім це стосується обвинувального акта
(ст. 291 КПК України) та вироку (ст. 374 КПК України).
Під час кримінального провадження складається понад сорок процесуаль-
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них документів, які умовно можна поділити на обов’язкові та факультативні,
До обов’язкових (основних) процесуальних документів належать ті, що скли
даються в кожному кримінальному провадженні та містять висновки, зроби є
ні під час досудового розслідування та судового провадження. Це постанови,
протоколи, повідомлення про підозру, обвинувальні акти, вироки, ухвали
Зміст зазначених процесуальних документів досить повно регламентовано у
кримінальному процесуальному законодавстві (статті 102, 104, 108, 110, 112,
137, 277, 291, 372, 374 та інші КПК України).
Факультативні (допоміжні) процесуальні документи складаються залежно
від конкретних обставин кримінального провадження. їх не можна розглядати
як вторинні - вони теж мають важливе значення за певних обставин криміпн
льного провадження. Такими процесуальними документами є повістка про
виклик, доручення, повідомлення тощо (статті 112, 137, 333 та інші К1ІК
У країни).
Під час підготовки цього навчального посібника автори поставили собі зп
мету максимально допомогти працівникам правоохоронних органів, прокури
тури, судів правильно складати процесуальні документи. В основу всіх
зразків процесуальних документів покладені конкретні процесуальні доку
менти у кримінальних провадженнях, при цьому змінено час і місце їхнього
складання, прізвища учасників кримінальних проваджень. Зразки є лише їм
кальними рекомендаціями щодо складання того чи іншого процесуальною
документа, містять найдоцільніші формулювання при викладенні матеріалу,
посилання на відповідні норми кримінального процесуального та криміналі,
ного законодавств.
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