
1

©
 О

ле
г 

Б
ау

лі
н,

 О
кс

ан
а 

М
аз

ур
, 2

01
8

Гарант
ії прав підозрю

ваного під час здійснення спеціального досудового розслідування, с. 1–11

Олег БАУЛІН
викладач відділу підготовки прокурорів

з нагляду за додержанням законів 
органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання 
та досудове слідство, 

Національної академії прокуратури України,
кандидат юридичних наук, доцент

baulin_ov@ukr.net

Оксана МАЗУР
головний науковий співробітник 

відділу дослідження проблем 
впровадження практики 

Європейського суду з прав людини 
в прокурорську діяльність 

Науково-дослідного інституту
Національної академії 
прокуратури України,

кандидат юридичних наук, доцент
mazur_o18@ukr.net

УДК 343.137.32 

ГАРАНТІЇ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Статтю присвячено гарантіям прав підозрюваного у спеціальному (заочному) досудово-
му розслідуванні. Охарактеризовано визначену в міжнародних документах і законодавстві 
України систему правових засобів, що гарантують реалізацію та охорону прав підозрюва-
ного під час здійснення спеціального (in absentia) досудового розслідування. Обґрунтовано 
висновок про відповідність національної системи гарантій прав підозрюваного у спеціаль-
ному досудовому розслідуванні міжнародним стандартам забезпечення прав особи під час 
здійснення спеціального (in absentia) кримінального провадження та запропоновано зміни 
до чинного кримінального процесуального закону України з метою його удосконалення.

Ключові слова: підозрюваний; права підозрюваного; правові гарантії; спеціальне  
(in absentia) досудове розслідування.

Постановка проблеми. Відповідно до Закону України від 7 жовтня  
2014 року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального проце-
суального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі зло-
чини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні 
злочини» [1] Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК України) 
було доповнено главою 24-1 «Особливості спеціального досудового розсліду-
вання кримінальних правопорушень» [2]. Положення цієї глави спрямовано  
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на забезпечення притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчи-
нення певних злочинів в умовах, коли підозрюваний повноцінної участі у пра-
вовідносинах на стадії досудового розслідування не бере, вони відбуваються 
для нього заочно («за відсутності», латинською мовою – in absentia). Але із за-
провадженням такого нового для української правової системи інституту, як 
заочне досудове розслідування, закономірно постало запитання: наскільки 
ефективно під час застосування норм цього інституту забезпечуються пра-
ва підозрюваного? Ця проблема турбує як представників громадськості, так і 
юристів, на що вказують численні критичні публікації в засобах масової інфор-
мації та фахових правових виданнях. Щоб дати відповідь на поставлене запи-
тання, необхідно дослідити закріплені у національному законодавстві права 
підозрюваного та їх гарантії щодо їхньої дієвості в умовах застосування норм 
інституту спеціального (in absentia) досудового розслідування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика спеціального  
(заочного, in absentia) досудового розслідування привертала увагу бага-
тьох науковців, зокрема Ю.П. Аленіна [3], Г.П. Власової [4], В.О. Гринюка [5],  
С.П. Головатого [6], В.Т. Маляренка [7], Ю.Г. Севрука, А.В. Столітнього [8] та 
інших. Водночас питання, пов’язані із забезпеченням прав підозрюваного під 
час застосування цього процесуального інституту, залишаються не достат-
ньо дослідженими.

Метою статті є визначення і характеристика гарантій прав підозрю-
ваного під час здійснення спеціального (заочного, in absentia) досудового 
розслідування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, прийняття Зако-
ну України від 7 жовтня 2014 року «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності по-
карання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської 
безпеки та корупційні злочини» з його доповненнями до ст. 42 «Підозрюва-
ний, обвинувачений» КПК України, поява в ній нової підстави для визначен-
ня особи підозрюваним, який став з’являтися також і з моменту складання 
повідомлення про підозру, і введення цілого процесуального інституту за-
очного досудового розслідування стали наслідком нейтралізації негативних 
явищ, що з’явилися через невідповідність первинної редакції КПК України 
2012 року вимогам сучасності [3, с. 22].

При цьому зміст і форма спеціального досудового розслідування має від-
повідати загальним засадам кримінального провадження, здійснюватися 
воно повинно лише у провадженнях щодо окремо визначених у законі зло-
чинів за загальними правилами досудового розслідування, з урахуванням 
особливостей, встановлених законом, а сторона обвинувачення зобов’язана 
використати всі передбачені законом можливості для дотримання прав  
підозрюваного (ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 2971 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, 
передбаченому ст.ст. 276–279 КПК України, повідомлено про підозру; особа, 
яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення; або 
особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено 
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їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів 
для вручення у спосіб, передбачений зазначеним Кодексом для вручення по-
відомлень. Остання категорія підозрюваних найбільш характерна для кри-
мінальних проваджень, в яких здійснюється спеціальне досудове розсліду-
вання.

Про це свідчить як слідча практика, так і результати аналізу закріплених 
у ч. 2 ст. 2971, п. 20-1 розділу XI КПК України нормативних положень, які 
вказують на те, що у провадженнях, в яких здійснюється спеціальне досудо-
ве розслідування, підозрюваними виступають дорослі (повнолітні) особи, 
які з метою ухилення від кримінальної відповідальності: 1) переховуються 
від органів слідства і суду та оголошені у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук; 2) понад шість місяців переховуються від органів слідства та 
суду та/або стосовно яких є фактичні дані, що вони перебувають за межами  
України, на її тимчасово окупованій території або в районі проведення ан-
титерористичної операції. І хоч щодо другої категорії підозрюваних згідно з  
п. 20-1 розділу XI КПК України спеціальне досудове розслідування застосо-
вується тимчасово, до опублікування керівником Державного бюро розслі-
дування (далі – ДБР) в газеті «Урядовий кур’єр» про день початку діяльності 
ДБР, так чи інакше, на сьогодні це особи, місцезнаходження яких для органів 
досудового розслідування залишається невідомим через їх переховування з 
метою уникнення правосуддя.

Якщо ж проаналізувати ст. 42, ст. 297-1, п. 20-1 розділу XI КПК України у їх 
системному зв’язку із ст.cт. 276, 279 глави 22 цього Кодексу, в яких врегульова-
но повідомлення про підозру, то у разі неможливості безпосереднього вручен-
ня слідчим, прокурором такого повідомлення особі в день його складання КПК 
України містить бланкетні норми, які зрештою відсилають до порядку, вста-
новленого для її виклику до слідчого, прокурора (ч. 3 ст. 111, ст. 135 глави 11 
КПК України). Такий порядок не потребує вручення цього повідомлення особі, 
щодо якої воно складене, якщо його неможливо їй вручити через невстанов-
лення її місцезнаходження. Головне, щоб зміст повідомлення відповідав вимо-
гам ст. 277 КПК України і було документально підтверджено, що органом досу-
дового розслідування вживались заходи для встановлення місцезнаходження 
цієї особи, але позитивних результатів вони не дали. Внаслідок чого і не було 
їй персонально вручено зазначене повідомлення [9, с. 57].

З моментом з’явлення відповідних документів, а їх кількість, характер і 
зміст залежать від конкретної слідчої ситуації і правового статусу особи (без-
притульний громадянин України, особа без громадянства, іноземець тощо), 
пов’язується й момент набуття нею статусу підозрюваного, з його проце-
суальними правами і обов’язками.

Спеціальне досудове розслідування починає здійснюватися на підставі 
ухвали слідчого судді, постановленої за результатами розгляду відповідного 
клопотання сторони обвинувачення за обов’язковою участю особи, яка його 
подала (слідчого, прокурора) і захисника [8, с. 27]. Лише після ухвалення цього 
рішення, яким змінюється загальний режим досудового розслідування на спе-
ціальний, система забезпечення прав підозрюваного також стає специфічною.
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У науковій літературі вчені слушно звертають увагу на процесуальні  
особливості спеціального кримінального провадження, які стосуються  
категорії кримінальних правопорушень, щодо яких може здійснюватися таке 
провадження; віку осіб, щодо яких може здійснюватися таке провадження; 
повідомлення про підозру; підстав, за яких можливе це провадження і його 
ініціація; залучення захисника; порядку вручення процесуальних докумен-
тів тощо [5, с. 55]. Безумовно, є особливості у забезпеченні прав підозрювано-
го під час здійснення спеціального досудового розслідування.

Справа у тому, що кримінально-процесуальне законодавство регулює як 
реалізацію підозрюваним своїх процесуальних прав, так і їх охорону. Реалі-
зація прав – це правомірна діяльність самого підозрюваного з використання 
ним своїх прав у кримінальному провадженні. Цій діяльності передує знання 
підозрюваним змісту та меж своїх прав і самого порядку їх використання.  
Гарантіями реалізації прав підозрюваного стають, відповідно, кореспондова-
ні ним обов’язки інших осіб, які здійснюють кримінальне провадження або 
беруть у ньому участь чи залучаються до нього.

Зміст діяльності, спрямованої на усунення перепон у реалізації прав  
підозрюваного, на запобігання їх порушенню і подолання неналежного ви-
конання своїх обов’язків слідчими органів досудового розслідування, проку-
рорами та іншими суб’єктами процесуальних відносин, являє охорону прав 
зазначеного учасника кримінального провадження.

Тому не можна погодися з тим, що спеціальне (заочне, in absentia) кримі-
нальне провадження неминуче поєднується з порушенням права особи на 
захист і принципу змагальності сторін [6, с. 15]. Те, що підозрюваний осо-
бисто не реалізує надані йому процесуальним законом права у криміналь-
ному провадженні, участь у якому він ігнорує, зовсім не означає, що у такому 
провадженні відсутні дієві гарантії захисту та охорони його прав і законних  
інтересів.

Зрозуміло, що кожний підозрюваний, який безпосередньо й особисто бере 
участь у процесуальних діях, які проводять уповноважені суб’єкти сторони 
обвинувачення чи слідчий суддя або суд на стадії досудового розслідуван-
ня, має процесуальні права, закріплені у ст. 42 та в інших статтях КПК Украї-
ни, що регулюють проведення таких процесуальних дій. Але процесуальні 
дії під час спеціального досудового розслідування здійснюються без участі 
підоз рюваного. Він стає здатним скористатися всіма передбаченими для ньо-
го у КПК України правами підозрюваного лише після його затримання або  
добровільного з’явлення до органу досудового розслідування, з настанням по-
дії яких закон пов’язує обов’язкову зміну режиму досудового розслідування 
на загальний (ч. 5 ст. 2971 КПК України). Тому закономірно, що підозрюваний, 
стосовно якого здійснюється спеціальне досудове розслідування, крім визна-
чених у ст. 42 КПК України прав підозрюваного, додатково наділений ще інши-
ми процесуальними правами, зміст яких обумовлений положеннями окремих 
статей глави 24-1 КПК України. Невипадково в процесуальній теорії досить 
обґрунтованою вважається позиція, згідно з якою спеціальне (заочне) кримі-
нальне провадження характеризується посиленою системою процесуальних 
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гарантій, оскільки здійснюється в особливому порядку, який можна застосо-
вувати лише за наявності певних визначених у законі підстав і умов [10, с. 11].

Дослідження положень ст. 42 КПК України, в якій закріплено основні про-
цесуальні права підозрюваного, а також положень ст.ст. 45–54 КПК України, 
що регулюють діяльність захисника, у їх системному зв’язку з положеннями 
статей глави 24-1 КПК України, які встановлюють порядок здійснення спе-
ціального досудового розслідування, дає можливість зробити висновок, що  
підозрюваний, стосовно якого здійснюється спеціальне досудове розслідуван-
ня, додатково наділений, крім перелічених у ст. 42 КПК України, такими пра-
вами: 1) знати про здійснення щодо нього спеціального кримінального прова-
дження за підозрою у вчиненні конкретного кримінального правопорушення;  
2) бути повідомленим про свої процесуальні права і процесуальні обов’язки 
при здійсненні спеціального кримінального провадження та про його наслід-
ки; 3) на повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про здійс-
нення щодо нього спеціального кримінального провадження за підозрою у 
вчиненні конкретного кримінального правопорушення та його наслідки.

Необхідність закріплення вказаних прав у процесуальному законі обумов-
лена їх органічним поєднанням з іншими правами підозрюваного (правом 
на захист і вибір захисника, правом подавати докази тощо), реалізації яких 
вони будуть додатково сприяти. Але найважливішим буде те, що сторона об-
винувачення через обов’язковість відповідних повідомлень підозрюваного 
та дорослих членів його сім’ї чи близьких родичів офіційно впливатиме на 
свідомість підозрюваного (за умов реального доведення до нього змісту по-
відомлень) й спонукатиме його до особистої участі в провадженні. Як відомо, 
змінити позицію і поведінку особи у змагальному кримінальному судочин-
стві можливо завдяки «впливу як здійснюваного в особистих чи суспільних 
інтересах процесу передання інформації шляхом застосування різних ме-
тодів та засобів з метою викликати необхідну реакцію з боку особи, на яку 
справляється вплив і таким чином зумовити бажану позицію та поведінку 
цієї особи в потрібному напрямі» [11, с. 216].

Вказані права бажано передбачити у ст. 42 КПК України, яку з метою удо-
сконалення інституту спеціального кримінального провадження пропонує-
мо доповнити частиною 6-1 такого змісту: «Підозрюваному, обвинувачено-
му, стосовно якого здійснюється спеціальне кримінальне провадження, до-
датково надається право: 1) знати про здійснення щодо нього спеціального 
кримінального провадження за підозрою, обвинуваченням у вчиненні кон-
кретного кримінального правопорушення; 2) бути повідомленим про свої 
процесуальні права і процесуальні обов’язки при здійсненні спеціального 
кримінального провадження та про його наслідки; 3) на повідомлення чле-
нів сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про здійснення щодо нього спеціаль-
ного кримінального провадження за підозрою, обвинуваченням у вчиненні 
конкретного кримінального правопорушення та його наслідки».

Вважається, що процесуальні права певного суб’єкта кримінального про-
цесу є предметом кримінально-процесуальних гарантій цих прав [12, с. 61]. 
Але права підозрюваного не можна розглядати як процесуальні гарантії  



6

Гарант
ії прав підозрю

ваного під час здійснення спеціального досудового розслідування, с. 1–11
Науковий часопис Національної академії прокуратури України 1’2018

©
 О

ле
г 

Б
ау

лі
н,

 О
кс

ан
а 

М
аз

ур
, 2

01
8

цих же прав. Під процесуальними гарантіями, на відміну від процесуальних 
прав, слід розуміти передбачені кримінальним процесуальним законом пра-
вові вимоги, за допомогою яких суб’єкту процесуальних відносин забезпечу-
ється реальна можливість використання наданих йому прав та їх охорона.

Процесуальні гарантії діють і в тих випадках, коли процесуальні права  
підозрюваного не були чи не можуть бути реалізовані. Звідси вбачається, що 
гарантіями прав підозрюваного виступають не самі права, а спеціально за-
кріплені в законі правові вимоги, призначення і мета яких полягає в охороні 
прав підозрюваного [13, с. 109]. Виконання вимог такого характеру у спеціа-
льному кримінальному провадженні згідно з ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 9 КПК України 
покладається на сторону обвинувачення (слідчого і прокурора) та органи  
судової влади (слідчого суддю, суд).

Для надійності всієї системи забезпечення прав підозрюваного кож-
на гарантія повинна бути закріплена в правових нормах, які слід вважати  
гарантіями-умовами, правовим оформленням змісту того чи іншого засобу 
забезпечення прав підозрюваного. Це стосується і гарантій прав підозрюва-
ного у спеціальному кримінальному провадженні. 

Залежно від того, в яких правових актах знайшли закріплення норми, що 
забезпечують права підозрюваного під час здійснення спеціального (заочно-
го, in absentia) кримінального провадження, можна розрізняти міжнародні та 
національні правові гарантії.

Міжнародно-правові гарантії визначено практикою Європейського суду з 
прав людини, який не виявляє негативного ставлення до використання за-
очного кримінального провадження, якщо при цьому не допускається пору-
шення конвенційних прав і свобод людини [14, с. 421–430], а також сформу-
льовано Комітетом міністрів Ради Європи у Рекомендації № 6R(87)18 «Сто-
совно спрощення кримінального правосуддя» від 17 вересня 1987 року [15] 
та у Резолюції 75(11) «Про критерії регламентації розгляду, який проводить-
ся за відсутності обвинуваченого», прийнятій 19 січня 1973 року [16].

Зазначені документи передбачають можливість здійснення судочинства 
стосовно окремих категорій кримінальних правопорушень за відсутності 
особи, за умови, що вона була належно поінформована про дату судового за-
сідання і було забезпечено в суді представництво її інтересів та можливість 
оскарження і перегляд ухвалених судових рішень, включаючи використан-
ня будь-яких доступних для неї засобів оскарження та повторний розгляд 
справи за її участю у звичайному порядку, якщо вона може довести, що її від-
сутність і неможливість поінформувати суд були викликані обставинами, 
які перебувають за межами її контролю. До того ж докази необхідно збирати 
звичайними способами, і сторона захисту повинна мати право втручатися в 
цей процес, а справа не повинна розглядатися за відсутності обвинувачено-
го, якщо є можливість перенести її розгляд на територію іншої держави або 
звернутися із запитом про видачу особи (здійснити екстрадицію). Незважаю-
чи на те, що ці міжнародні документи містять мінімальні правила здійснен-
ня судового провадження за відсутності обвинуваченого, дія основних із них 
поширюється на етап досудового розслідування і стосується підозрюваного.



7

Гарант
ії прав підозрю

ваного під час здійснення спеціального досудового розслідування, с. 1–11
Науковий часопис Національної академії прокуратури України 1’2018

©
 О

ле
г 

Б
ау

лі
н,

 О
кс

ан
а 

М
аз

ур
, 2

01
8

На національному рівні норми, які визначають характер засобів забезпе-
чення прав підозрюваного у спеціальному досудовому розслідуванні, зосе-
реджені у КПК України. Зокрема, такими є норми, що:

1) регулюють участь захисника, яка є обов’язковою не тільки з момен-
ту прийняття слідчим суддею процесуального рішення про здійснення  
спеціального досудового розслідування, а вже при розгляді ним клопотання 
про здійснення спеціального досудового розслідування (п. 8 ч. 2 ст. 52, ч. 1  
ст. 297-3 КПК України);

2) зобов’язують слідчого суддю при вирішенні питання про здійснення 
спеціального досудового розслідування врахувати наявність достатніх до-
казів для підозри особи, щодо якої подано зазначене клопотання, у вчиненні 
кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 297-4 КПК України); 

3) покладають на сторону обвинувачення при розгляді слідчим суддею її 
клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування дове-
деність того, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з 
метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук, або того, що він понад шість місяців 
переховується від органів слідства та суду з тією ж метою та/або перебуває 
за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі 
проведення антитерористичної операції (ч. 1 ст. 297-4, п. 20-1 розділу XI КПК 
України, положення якого діють до дня початку діяльності ДБР);

4) закріплюють наявність вмотивованої ухвали слідчого судді (суду) про 
здійснення спеціального досудового розслідування (ч. 2 ст. 297-1, ч. 3 ст. 297-4  
КПК України);

5) встановлюють порядок вручення процесуальних документів підозрю-
ваному при здійсненні спеціального досудового розслідування і повідомлен-
ня його про місце і час проведення процесуальних дій за його участю у слід-
чого, прокурора чи в суді (ст. 297-5 КПК України);

6) забороняють застосування режиму спеціального досудового розсліду-
вання до неповнолітніх (ч. 2 ст. 297-1 КПК України);

7) не допускають для сторони обвинувачення повторного звернення до 
слідчого судді в одному кримінальному провадженні з клопотанням про 
здійснення спеціального досудового розслідування, окрім як за наявності 
нових даних про переховування підозрюваного та його розшук (ч. 3 ст. 297-4 
КПК України);

8) передбачають невідкладне внесення до Єдиного реєстру досудових  
розслідувань відомостей щодо підозрюваних, стосовно яких слідчим суддею 
постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня (ч. 6 ст. 297-4 КПК України);

9) вимагають окремого обґрунтування у судовому вироку, постановленому 
за наслідками кримінального провадження, в якому здійснювалося спеціа-
льне досудове розслідування (in absentia), вжиття стороною обвинувачення 
всіх можливих передбачених законом заходів щодо дотримання прав підо-
зрюваного на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених 
законом особливостей такого провадження (ч. 5 ст. 374 КПК України).
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Правові норми, які визначають характер процесуальних прав та обов’язків, 
типи їх зв’язку, порядок процесуальної діяльності і процесуальні санкції, 
утворюють початкову, вихідну ланку в системі гарантій прав підозрювано-
го та в органічній єдності з діяльністю щодо їх реалізації стають підґрунтям 
для дієвості усіх структурних елементів системи засобів забезпечення прав 
учасника кримінального провадження. Функціональною основою формуван-
ня цієї системи виступає єдина мета – всіма наявними правовими засобами 
реально забезпечити права підозрюваного в умовах, коли забезпечити його 
особисту участь у досудовому розслідуванні неможливо для органів кримі-
нальної юстиції з об’єктивних причин.

Слід зазначити, що ігнорування дії вказаних гарантій здатне призвести 
до порушення як процесуальних прав підозрюваного, так і основних прав  
людини. Це своєю чергою спричинить важливі правові наслідки у вигляді не-
припустимості отриманих стороною обвинувачення даних як доказів, а та-
кож скасування ухвалених судових рішень. Це ще один аргумент для подаль-
шої орієнтації слідчої та прокурорської практики на неухильне дотримання 
прав підозрюваного у спеціальному досудовому розслідуванні.

Аналіз гарантій прав підозрюваного, що закріплені у КПК України, у порів-
нянні з тими, що визначені у міжнародних документах, свідчить про відпо-
відність національної системи таких гарантій європейським та міжнародним 
стандартам забезпечення прав людини. У той же час існують певні перспек-
тиви для розвитку цієї системи. Так, визнання Комітетом міністрів Ради Єв-
ропи у Резолюції № 75(11) за кожним, стосовно кого ухвалено рішення у за-
очному провадженні, можливості його оскарження будь-якими доступними 
йому засобами [16], вказує на увесь спектр засобів комунікації, поширених 
у суспільстві, потенціалом якого може скористатися як особа, так і органи 
кримінальної юстиції. Тому для належного сповіщення особи про здійснення 
щодо неї спеціального досудового розслідування не у кожному проваджен-
ні слід обмежуватися лише направленням повісток поштовим зв’язком за 
останнім відомим місцем проживання підозрюваного, їх публікацією в газеті 
«Урядовий кур’єр» і на сайті органу досудового розслідування, як це перед-
бачено у ч. 1 ст. 297-5 КПК України. Залежно від ситуації, яка склалася під 
час досудового розслідування, і особи підозрюваного з метою його викли-
ку і повідомлення про місце, час і наслідки процесуальних дій, для участі в 
яких він викликається, орган досудового розслідування має використовува-
ти сучасні інформаційні технології, залучати різні засоби масової інформації 
(регіонального і місцевого рівня), соціальні мережі Інтернет. Головне, щоб у 
подальшому було доведено, що особа не могла не знати про здійснення щодо 
неї спеціального кримінального провадження. З цього приводу досить слуш-
ними є рекомендації В.Т. Маляренка, зокрема щодо використання досвіду ін-
ших держав [7, с. 430–435].

Отже, під гарантіями прав підозрюваного під час здійснення спеціально-
го досудового розслідування слід розуміти визначені у міжнародних доку-
ментах та чинному законодавстві України засоби охорони прав зазначеного 
учасника кримінального провадження, які додатково застосовуються під час 
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здійснення досудового розслідування за його відсутності з метою дотриман-
ня його прав, зокрема, на захист, доступ до правосуддя, таємницю спілкуван-
ня, невтручання у приватне життя.

Висновки. Гарантіями прав підозрюваного у спеціальному досудовому 
розслідуванні є визначені у міжнародних документах та чинному законодав-
стві України засоби охорони прав зазначеного учасника кримінального про-
вадження, які додатково застосовуються під час здійснення досудового роз-
слідування за його відсутності з метою дотримання його прав на захист, до-
ступу до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя.

КПК України передбачає дієву систему гарантій прав підозрюваного у 
спеціальному досудовому розслідуванні, яка переважно відповідає вимогам 
міжнародних документів, що визначають стандарти кримінального прова-
дження, яке здійснюється за відсутності (in absentia) підозрюваного.

З метою удосконалення інституту спеціального кримінального прова-
дження вважаємо за доцільне доповнити ст. 42 КПК України частиною 6-1  
такого змісту: «Підозрюваному, обвинуваченому, стосовно якого здійснюєть-
ся спеціальне кримінальне провадження, додатково надається право: 1) зна-
ти про здійснення щодо нього спеціального кримінального провадження за 
підозрою, обвинуваченням у вчиненні конкретного кримінального правопо-
рушення; 2) бути повідомленим про свої процесуальні права і процесуальні 
обов’язки при здійсненні спеціального кримінального провадження та про 
його наслідки; 3) на повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших 
осіб про здійснення щодо нього спеціального кримінального провадження 
за підозрою, обвинуваченням у вчиненні конкретного кримінального право-
порушення та його наслідки».

Безумовне виконання слідчими органів досудового розслідування і про-
курорами нормативних вимог КПК України щодо здійснення спеціального 
(in absentia) досудового розслідування здатне забезпечити дотримання прав  
підозрюваного, від чого залежить загальний успіх та ефективність застосування 
вітчизняного інституту спеціального (in absentia) кримінального провадження.
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Олег БАУЛИН,
 Оксана МАЗУР

ГАРАНТИИ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Статья посвящена гарантиям прав подозреваемого в специальном (заочном) досудеб-
ном расследовании. Охарактеризирована определенная в международных документах и 
законодательстве Украины система правовых средств, которые гарантируют реализа-
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цию и охрану прав подозреваемого при производстве специального (in absentia) досудебного 
расследования. Обоснован вывод о соответствии национальной системы гарантий прав 
подозреваемого в специальном досудебном расследовании международным стандартам 
обеспечения прав личности во время осуществления специального (in absentia) уголовно-
го производства и предложены изменения в действующий уголовный процессуальный закон 
Украины.

Ключевые слова: подозреваемый; права подозреваемого; правовые гарантии; специаль-
ное (in absentia) досудебное расследование.

Oleg BAULIN,
Oksana MAZUR 

GUARANTEES OF THE RIGHTS OF A SUSPECT 
DURING THE SPECIAL PRE-TRIAL INVESTIGATION 

The article is devoted to the guarantees of the rights of the suspect in a special (absentee) pre-
trial investigation. The system of legal means, which guarantees the realization and protection of 
the rights of the suspect during the execution of a special (in absentia) pre-trial investigation, is 
defined in the international documents and legislation of Ukraine. The conclusion on compliance of 
the national system of guarantees of the rights of the suspect in a special pre-trial investigation with 
the international standards of ensuring the rights of the person during the execution of a special 
(in absentia) criminal procedure and proposed changes to the current criminal procedural law of 
Ukraine with the aim of its improvement is substantiated.

Keywords: suspect; rights of the suspect; legal guarantees; special (in absentia) pre-trial 
investigation.


