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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ 
МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Питання відновлення втрачених матеріалів кримінального 
провадження настільки важливе для теоретиків і практиків 
кримінального судочинства, що сукупність норм, які регламентують 
даний вид провадження, цілком обґрунтовано можна виділити 
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ділити в окремий інститут. Тому цілком переконлива розробка цілого 
розділу під назвою: «Відновлення втрачених матеріалів кримінального 
провадження» у чинному КПК України (розділ VII). В ньому вперше 
питання відновлення кримінальних справ отримали бодай якусь правову 
регламентацію. З огляду на те, що раніше такого правового інституту не 
існувало, але протягом багатьох років перед органами досудового 
розслідування, прокуратури та суду ця проблема поставала, включення до 
КПК спеціального розділу є серйозним і позитивним кроком в цьому 
напрямі. 

Як зазначено у статті 524 КПК України [1], відновленню підлягають 
втрачені матеріали в тому кримінальному провадженні, яке завершилося 
ухваленням вироку суду. Правовій регламентації такої діяльності 
присвячено лише вісім статей, п’ять з яких стосуються осіб, які мають 
право звертатися до суду із заявою про відновлення втрачених матеріалів 
кримінального провадження, змісту цієї заяви та наслідків недодержання 
вимог до змісту заяви. Останні три статті регламентують процедуру 
підготовки заяви до судового розгляду, безпосередньо судовий розгляд та 
судові рішення з цього приводу. Отже, осторонь залишилася проблема 
відновлення втраченої кримінальної справи, ще не розглянутої судом. А 
це, на наш погляд, вагоме упущення з боку законодавця, оскільки 
пов’язано з тим, що підозрюваний (обвинувачений) може уникнути 
юридичної відповідальності ще на стадії досудового розслідування або 
навпаки, зазнати порушень своїх прав та законних інтересів. І цьому 
будуть сприяти такі фактори, як втрата вже зібраних доказів, зокрема 
показань потерпілих і свідків, які могли вже померти, або втрата 
протоколу огляду місця події, на якому вже зроблено ремонт і встановити 
сліди злочину неможливо тощо [2, с. 3]. 

Також, як зазначають деякі автори, предмет можливого відновлення 
досить вузький. Так, закон не надає можливості відновити матеріали 
кримінальних проваджень, які завершилися винесенням ухвал про 
застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. Не 
підлягають також, на їх думку, відновленню матеріали провадження, яке 
завершилося постановлениям судом ухвали про закриття кримінального 
провадження, наприклад, у зв’язку з відмовою прокурора від 

державного обвинувачення чи у зв’язку зі смертю обвинуваченого. Так 
само не можуть бути відновлені у порядку, передбаченому розділом VII, і 
матеріали кримінальних проваджень, закритих на стадії досудового 
розслідування, та не відновлюються у зазначеному порядку втрачені 
матеріали у незавершених провадженнях [3, с. 916]. 

Звичайно, що для правового забезпечення всіх аспектів діяльності, 
пов’язаної з відновленням втрачених матеріалів кримінального 
провадження (кримінальної справи), а також провадження її на всіх 
стадіях і етапах кримінального процесу, наявності в КПК України 
декількох статей явно недостатньо. І сьогодні правозастосовна практика, 
зіштовхуючись з нерідкими випадками втрати кримінальних справ, має 
серйозні труднощі, а саме в зв’язку з відсутністю необхідної правової бази 
і методичних рекомендацій з цього питання. 
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