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в чинному КК України, зокрема, щодо законодавчого закріплення у статті 344 

Кримінального кодексу України зазначеного складу злочину. 
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ПІДСУДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ВИЩОМУ 
АНТИКОРУПЦІЙНОМУ СУДУ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

  

Вищий антикорупційний суд, у відповідності до ст. 4 Закону України 

«Про Вищий антикорупційний суд», здійснює правосуддя як суд першої та 

апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, 

віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а 

також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D0%B0%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624082
https://wipolex.wipo.int/ru/text/493346
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процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та 

інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях, здійснює правосуддя як 

суд першої та апеляційної інстанції у справах про визнання 

необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави в порядку 

цивільного судочинства.  

Статтею 33-1 КПК України (ч.1) в редакції Закону від 07.06.2018 р. 

передбачено: «1. Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні 

провадження стосовно корупційних злочинів, передбачених в 

примітці статті 45 Кримінального кодексу України, статтями 206-

2, 209, 211, 366-1 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна 

з умов, передбачених пунктами 1-3 частини п’ятої статті 216 Кримінального 

процесуального кодексу України». 

На момент початку роботи цього суду вже виникали питання стосовно 

застосування ним окремих положень КПК України, зокрема, у частині 

предметної підсудності, на що нами вже зверталася увага раніше: 

1) обмеження формулювання ст. 33-1 КПК України «якщо наявна хоча б 

одна з умов, передбачених пунктами 1-3 частини п’ятої статті 216 

Кримінального процесуального кодексу України» стосується злочинів, 

передбачених в примітці статті 45 Кримінального кодексу України (проте 

лише тих з перелічених, які підслідні НАБУ), та передбачених статтями 206-

2, 209, 211, 366-1 Кримінального кодексу України; 2) законодавцем обрано 

цікавий спосіб визначення підсудності Вищому антикорупційному суду 

через підслідність НАБУ, що свідчить про те, що кримінальні провадження 

щодо злочинів, які є корупційними у розумінні ст. 45 КК України, проте, не 

є підслідними НАБУ, не будуть підсудними Вищому антикорупційному суду, 

а мають розглядатися, за інших рівних умов, за загальними правилами 

підсудності. Крім того, виникло питання стосовно ситуацій, коли 

провадження, підслідні НАБУ, розслідуються іншими органами досудового 

розслідування. І хоча у доктрині викладено різні думки, нами було 

обґрунтовано висновок: у разі, якщо наявні умови, передбачені ч. 1 ст.33-1 

КПК України, кримінальне провадження підсудне Вищому 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1404
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1404
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1415
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1441
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3155
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3155
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3155
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антикорупційному суду незалежно від того, який орган здійснював досудове 

розслідування [1]. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду» від 

18.09.2019 р. пункт 20-2 розділу XI "Перехідні положення" Кримінального 

процесуального кодексу України було викладено в такій редакції: "20-2. 

Підсудність Вищого антикорупційного суду, передбачена цим Кодексом як 

суду першої інстанції, суду апеляційної інстанції та слідчих суддів, 

поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими про 

кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань: 1) з дня набрання чинності Законом України "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого 

антикорупційного суду"; 2) до дня набрання чинності Законом України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи 

Вищого антикорупційного суду", якщо досудове розслідування здійснюється 

або здійснювалося Національним антикорупційним бюро України та 

закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». 

Норма п. 2 покликана виключити ситуації, коли внаслідок того, що 

провадження, підслідні НАБУ, розслідувалися іншими органами досудового 

розслідування, у суді є ризик визнання усіх зібраних доказів у досудовому 

розслідуванні недопустимими через неналежного суб’єкта їх збирання, про 

що, до речі, заявляли власне і НАБУ, і САП [2] ще у 2016 р.  

З іншого боку, формулювання цього пункту дещо суперечить іншим 

положенням КПК України. Адже йдеться про те, що «досудове розслідування 

… закінчено (курсив наш – І.Г., Д.П.) прокурорами Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури».  

Відмітимо, що у Висновку Головного науково-експертного управління 

від 03.09.2019 р. [3] було зазначено про неможливість «закінчення 

прокурорами Спеціальної антикорупційної прокуратури досудового 

розслідування кримінальних проваджень, які здійснювалися Національним 

антикорупційним бюро України», оскільки це виходить за межі їхніх 

повноважень. Цей висновок було піддано критиці у тому аспекті, що 
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«визначальним є не перелік завдань та функцій прокурорів САП, визначених 

чи Положенням про САП ГПУ, чи навіть приписами Закону України «Про 

прокуратуру», а положення КПК України, відповідно до ст. 283 якого 

прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про 

підозру здійснити одну з перелічених дій, серед яких є і звернення до суду з 

обвинувальним актом. Відтак, зауваження щодо неможливості здійснення 

прокурорами САП завершення досудового розслідування є безпідставним» [4]. 

Через таке законодавче положення і виникає питання, чому 

законодавець не вжив формулювання, яке відповідало б ч. 2 ст. 36 КПК 

України, «нагляд за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням здійснювався прокурорами Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури», що вказувало б саме на прийняття рішення у порядку ст. 283 

КПК України, прокурорами САП, а не давало б підстав для двозначного 

тлумачення цього положення у аспекті здійснення (курсив наш – І.Г., Д.П.) 

прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки це не 

передбачено КПК України.  

Слід звернути увагу на ще один момент. Як нами доведено раніше на 

основі аналізу 33-1 КПК України, у ситуаціях, коли: 1) прокурор, який 

здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться 

детективами Національного антикорупційного бюро України, своєю 

постановою відніс кримінальне провадження у злочинах, передбачених 

абзацом першим ч. 5 ст. 216 КПК України, до підслідності детективів 

Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином 

було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним 

законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також 

державним чи суспільним інтересам; 2) детективи Національного 

антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, 

припинення та розкриття злочинів, які віднесені до його підслідності, за 

рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за 

погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

розслідували злочини, які віднесені до підслідності слідчих інших органів, – 
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такі провадження не є підсудними Вищому антикорупційному суду [1]. За 

наявної редакції п. 20-2 розділу XI "Перехідні положення" Кримінального 

процесуального кодексу України, цей висновок не змінюється, адже у 

наведених випадках немає хоча б одної з умов, передбачених пунктами 1-3 

частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.  

Список використаних джерел: 
1. Гловюк І.В., Пономаренко Д.Г. Питання предметної підсудності 

Вищого антикорупційного суду. URL: https://barristers.org.ua/news/tezy-

partnera-ao-barristers-advokata-denysa-ponomarenko-ta-naukovogo-radnyka-ao-

barristers-advokata-iryny-glovyuk-na-temu-pytannya-predmetnoyi-pidsudnosti-

vyshhogo-antykorupijnogo-sudu/  

2. URL: https://nabu.gov.ua/novyny/usi-provadzhennya-z-

pidslidnosti-nabu-ta-sap-yaki-rozsliduyut-inshi-pravoohoronni-organy  

3. Висновок Головного науково-експертного управління від 

03.09.2019 р. 

URL:https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66258&pf35

401=497009 

4.  Висновок на проект Закону України «Про внесення зміни до 

Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (щодо початку роботи 

суду)». URL: http://www.pravo.org.ua/ua/news/20873875-visnovok-na-proekt-

zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmini-do-zakonu-ukrayini-pro-vischiy-

antikoruptsiyniy-sud-schodo-pochatku-roboti-sudu 

 

 

  

https://barristers.org.ua/news/tezy-partnera-ao-barristers-advokata-denysa-ponomarenko-ta-naukovogo-radnyka-ao-barristers-advokata-iryny-glovyuk-na-temu-pytannya-predmetnoyi-pidsudnosti-vyshhogo-antykorupijnogo-sudu/
https://barristers.org.ua/news/tezy-partnera-ao-barristers-advokata-denysa-ponomarenko-ta-naukovogo-radnyka-ao-barristers-advokata-iryny-glovyuk-na-temu-pytannya-predmetnoyi-pidsudnosti-vyshhogo-antykorupijnogo-sudu/
https://barristers.org.ua/news/tezy-partnera-ao-barristers-advokata-denysa-ponomarenko-ta-naukovogo-radnyka-ao-barristers-advokata-iryny-glovyuk-na-temu-pytannya-predmetnoyi-pidsudnosti-vyshhogo-antykorupijnogo-sudu/
https://barristers.org.ua/news/tezy-partnera-ao-barristers-advokata-denysa-ponomarenko-ta-naukovogo-radnyka-ao-barristers-advokata-iryny-glovyuk-na-temu-pytannya-predmetnoyi-pidsudnosti-vyshhogo-antykorupijnogo-sudu/
https://nabu.gov.ua/novyny/usi-provadzhennya-z-pidslidnosti-nabu-ta-sap-yaki-rozsliduyut-inshi-pravoohoronni-organy
https://nabu.gov.ua/novyny/usi-provadzhennya-z-pidslidnosti-nabu-ta-sap-yaki-rozsliduyut-inshi-pravoohoronni-organy
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66258&pf35401=497009
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66258&pf35401=497009

