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АРЕШТ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: 
РЕЗЕРВИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

:C1ana 17 КПК - <<Арешт майна у кримінальному провадженні» 

nже у uілому шість рюіn пi;:r;:rana.lacя зміпам (у окре:мих статтях). Проте, 

ЛС~ІІ<і Н3}(И ІІШІОЖСНh [ШНИ ]7 КПК так іНС ()ули ІШІІрі:ІНJІСНі, і:І )[С}ІІ<і НС

ЛШІ1Ю1 J\ІНИJІИСИ НЖС І ІрИ KHCCCHHJ ::!MlH та ,ІtОІІОННСНh. 

Ана.11і:1 ІІОН}ІТТ$.1 арсІІІТУ .v1айна, І-шк.tа,r(сною у ч. 1 ст. 170 КПК, .ІtС
монструє можrгивість арешту :\1айна, <•шодо якого існує сукупність під

став чи розумних підозр вважати, що воно є ;::юказо:\1 злочІІНУ>>. Проте, 

nрахоnуючи формулоnапня п.п. 1-4,6 ч. 1 ст. 91, ч. 1 ст. 98 КПК, ;:re nи
користоnусться терміпо.1огія <(криміп<L1Lпе правопорушеrпІЯ», вшшкас 

сумпіn щодо ;:юuільпості nжиnаппя терміну «JЛочип~> у коптексті арешту 

маі1на, алже, НИХ(ЩИТh, ІНО ttpи нчиненні кри_v1іНШJhНОІ'О ttpocтyttкy t(ei~ 

:шxiJt нже не Gy}te 3астосонунатиси. Бе::;у_vюнно. нені;юмо. }tKi саме криv1і
нально-карані діяння будуть віднесені liO кримінальних проступків, і ч-и 
буде необхідність такої д:иференціації застосування арешту майна, про

те па тепер це положепня у паnеденому трактувапні входить у ко.1ізію із 

ст. 299 КПК, яка ветаповлос обмежешrя у застосушшпі при liOCylionoмy 
розслідувапні кримінальних проступків лише трьох запобіжних захоlІів, 

а !Іро оG.v1сжсншttщщо інших :шхо;tів -~аGс:шсчсншІ криміна~JІ,ІJОІ\) ІІро

Шl.JЖСІШЯ MOUa ІІС Й.JС. 
У ни3начснні арснtту майна ннс;(сно ноний (iUJ}[ тексту КПК) стан

ларт ;(окюунанн}[- р(вуvtні ІІіJ((ври. КПК не l(!.H-: ;(сфініІІіЇ l(hoмy стан
ларту. І хоча наvtи і рані1t1е ІІроtюнунсиос~t йоt'О :шстосонунати ttрІ·І 

вирішення питання про арешт майна (зокрема, при оuінці 1Іаних про 

:МОЖ.1ИВЇСТЬ ВіlІЧуЖеННЯ майна r 1, С. 125]), ВВаЖаЄМО, ЩО НеlІОUілЬН:ИМ 
с впровадження uього стапlІарту доказування, як і інших, у тому числі 

<•ло-за розу:.vши:.v1 сумніn<Jм~>, у текст КПК без відповіlІІІИХ 1Іефіпітишшх 
нopvt, }tKi є неоGхі;rними чсрсj оцінний характер фopv1y.t юнанh стан,т(Щ1-
л н l\OKajy нан H}t. 

Крім ТОІ"<), форvt)СІюнанн}[ «сукуІІністh tti,Jtcтaн чи роjумн11х ttіжнр•> Е 

сумнівним у розрізі якісної характеристики підстав, які є необхідними 

д.,1я прийняття проuесуа.1ьного рішення про арешт майна; виlІається, 

логічпіши:.v1 бу.1о б фор:мулюnаппя <(сукупність достатиіх підетаn чи ро

-зу:мrrих підозр•>. 

З метою -забезпечення -збереження речових liOKaзin арешт нак.1ада
єтhс~t на маі1но GyJth-икoї фі:н1чної aGo юри;rичної осоGи :ш на}tнності 
лостатнІх ttщстан ннажати. ІНО ноно НЩJJОНІ;шє критерІ~tм, 3а3наченим 
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у статті 9Х КПК, тоGто, н .. шснс, о3накаVІ рсч01шх ;(ока3ін. При І(ЬО\1У 

CJІi;L 3Нсрнути унаІ-у на те, ІІLО VІаі1ноні І І рана І(ієї особи ні}ІК не :шхиІІ(сні; 

но на не н~ннана у КПК третьою особою, ІІ(о;ю VІаі1на }І КОЇ ниріІІІуt-:ть

ся питання про арешт (на шо побічно вказують по .. 1оження ч. 1 та ч. 
4 ст. 170 КПК); тобто, на відміну вizr третьої особи, шодо майна якої 
nирішусться питання про арешт, пе мас праnта обоn'яJкіn. пере..::rбаче

пих ч. З та 7 ст. 642 КПК. Kpi~t того, якшо при nирішеппі питання про 
арешт майна с.1і..::rчий сумя, cy..::r поnипен nрахоnупа ти пас.1і..::rки арешту 
маі1на Jl;ІИ ІІііЮ3рЮНаНОІ"О, оGнинунаЧСНОП), 3аСуіLЖСНОІ'О, третіх осіб, ТО 

І ІрО нрахунаНЮІ І(ИХ H<J.C..Іi.iLKiH )·ци НО.·І(Щі .. ІЬІ(іН VІаі1на, на ИКС Hai<JI<l.iLCHO 
арешт з метою забезпечення збереження речових .ао казів, не ла.аується, 

шо є не .. 1огічним. 
Також шпшкас питання, чому ~tехапізм попере.апього характеру 

арешту майна, який натепер може :шстосоnуnатися .1ише 3 ~1етою 3бере
ження речоnих .аоказіn або забезпечення ~юж.тпшої конфіскації чи спе
ІІ.іа~І ЬНОЇ КОНфіскаІ (іЇ \Шtі на у КрИМі HaJI ЬНОМУ ІІрОН<ІJ(ЖСННі ІІНЩО 'І'}ІЖІ<О-
1"0 ЧИ OC06Jil1НO ТШКІ<ОІ'О :1JІОЧИНУ у НИІІ<І.іLКаХ. ІІСрС.іLGаЧСНИХ Ч. 9 СТ. J7() 
КПК, не ~юже бути поширений, по-перше, на інші кр:и:\'Ііна .. 1ьні про
вацження, по-друге, на випацки необхі.аності забезпечення u:иві..1ьного 

позову'? Пе було б логічни:\1, зокре:\'rа, у тих в:ипа.аках, колІ прокурор 

пред'яn.1яс позоn n інтересах .аержаnи, а також n інтересах гро~шдян, які 
через пе.аосягпення пошю.1іття, недісзzrатпість або об~tежену .аісздат
ІІістІ, ІІССІІромо;юІі са\юстіtіІю Jахистити свої ІІрашІ, оскіJІІ,ки G бі;ІІ.ІІІ 

ОІІсрапшІю ІІсрсІІІК(Нжа;ю G рrпикаv1 'ІаІюбіпtІІІІИ \ЮЖJІИІюсті і1оІ'О 

ІІрИХОНуНаННН, ІІОІІІІ<ОіLЖСНН}І, ІН:унаННs.І, 3Н~1КНСНН}І, НТрати, :1НИІІLСН

Н}І, НИІ<ОрИСТаНН}І, ІІСрСТНОрСНН}І, ІІСрссунаННИ, IІCpCJ(<l'll, НН'І)'ЖСНН}І 

маі1на. 

Речення .аруге ч. 7 ст. 173 КПК встанов.1ює .аві важ..1иві гарантії для 
пі.аозрюваного, обвинуваченого, третьої особи: право на захисника та 

праnо оскаржити cy..::rone рішення що..::rо арешту :иайпа. Проте, праnо па 
JахисІшка д.1я пі..::rозрюnаного, обnивуnаченого і так пере..::rбачепо у ст.ст. 

20, 42 КПК, і ла..::rуnання у uій нор:иі такого пра nа тут с пa..::r~tipiiИ~f. Шо 
стосуєтьоІ третьої особи, то ІІОJЮЖСНН}І 11ро П 11рано саме на 3ахисника 

суІІсрсчить ст. 64:с КПК, }ІКа :шкріІІШІЄ ІІрс;(станниІ(тно третіх ociG, а .. Іс 
не у формі захисту. To~ty в uій частині ві.аповіJна норма має бути ви

.l)гчена. Що стосується права оскаржити су..::rове рішення шо.ао арешту 

майна, то його с .. 1ід сфор:иу.11оnати бі.1ьш зага.1ь1ю: особа. па ~tайпо якої 
нак.1аzrено арешт, її захисник. 3акошшй пре.асташшк, преzrсташшк ма

ють праnо оскаржити cyzrone рішення щozro арешту :иайпа. 
Крім ТОІ'О, так і 3а~ІИІІІИНС}І НС усуНСЮ1\І IILC О.іШН НОрМаТИННИtі НС

j[О~ІіІ< НИріІІІСНН}І ШПаНН}І І ІрО арСІІІТ. Пі.іL час рОЛЛІ;Lу I<JIOIIOTaHH}I І ІрО 

арешт :\fайна сліzrчий сумя :\fає право за к.тюпотанням учасників роз

г .. lя.ау або за в.1асною ініціативою заслухати буць-якого свіцка чи дос .. lі
цити буць-які матеріа .. 1и, що мають значення д.ТІя вирішення питання 
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ІІJЮ Щ1СІІІТ VІа~іна (ч. 4 ст. 172 КПК). Хоч 1 ~с 11р~1 мо і не ІІсрс,тtGачсно у ч. 4 
ст. 172 КПК, анало1·ічні 11рана І юнинен мати і cy;r, а;rжс мста :шстосунан

н~І 11,1:.01'0 :ШХОіlУ, ІІрОІІСіlура ініІ~іаІ~іЇ га ІІ1ЛСТаІ-Н1 НИрlІІІСНЮІ ІІИТаНН~І І ІрО 

арешт майна є однаковими. 
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АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ П. 5 Ч. І СТ. З КПК УКРАЇНИ 
ЩОДО ПОЧАТКУ СТАдІІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

АншІі:J юрИJ\ИЧІЮЇ .11ітсратури }(О:JІЮШІС :JроGити ІН1СІЮІЮК, що 

6ісrоІІrісп ечсн11х (Ю. П. Алснін 11. с. 1011. Т. М. Бара6а11r 12, с. ІЩ, 
Ю. М. Гро111снийІЗ, с. 231 та ін.) J~i;JKOVІ C11JKlHCJr;JИHO ннажаютn, 11~0 11Ср
шою стадісю криміпа.1ьпого процесу України с досудове розслідушшпя. 

Втім, ,цана точка зору, хоча і ,цомінує, о,цнак не є єдиною. Пеякі науковці 

зазначають, шо першою стадією кримінального провадження УкраїнІт є 

отримапня інформації про кри1tіпа.1ьпе праnопорушеrшя та внесення 
niдпoni;:rrшx nідомастей ;:ro Єдиного ресстру досудоnих розслідувань [4, 
с. 26; 5, с. 267-26R.]. 

УишІ~Іt-:тnс5-І, ІІ(О ситуа1~іи на~Інності ріjних ІІіJ(ХО,Іtін ;ro трактунанн~І 
(розу:vІіння) початку як криміна.1ьного прова;:rження, так і стадії досу

дового розс.1ідування обумовлена не;:rосконалістю та непослі;:rовністю 

національного криУІіна.1ьного процесуа.1ьного законо;:rавства. 

Так, у п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України зазначено, що ста;:rія ;:rocyдonoro 
розслідуnашrя <<ЛО'tииасться J .моменту виесеиия відо.:wостей про кри

.:wінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань ... ». 

Внажш-:VІО, 11(0 ТаКС :1<lKOHOJ(aHЧC НИ3НаЧСНН~І МО\-1СНТУ ІІОЧ<іТКУ стадіі 

}lOLYilOHOI"O р(ВС;ІІJ(УН<lНЮІ Е:: НСКОрСКТНИМ, НСТОЧНИ\-1 T<l суІІсрСЧИТh 110-
ЛОЖеННЯМ інших статей КПК України. Якщо буквально розуміти зако

нодавця та вважати початком ста;:rії ;:rосу;:rового розслідування внесення 

nідо1юстей про крп1Ііпальпе правопорушення до ЄРДР, то поза межами 
стадії досу;:rоnого розслі;:rуnаппя залишасться ;:rіяльпість, яка полягас у: 
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