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Тема: Провадження у Верховному Суді. Провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

 

1. Підстави для передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої 

Палати Верховного Суду (студентам рекомендовано переглянути відео - 

https://youtu.be/Fr6tZgh9jhU). 

2.Порядок передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої 

Палати Верховного Суду 

3. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги.  

4.Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

5.Строки  та порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами. 
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1Підстави для передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої 

Палати Верховного Суду.  

Підстави для передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої 

Палати Верховного Суду 

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, 

передає таке кримінальне провадження на розгляд палати, до якої входить така колегія, якщо ця 

колегія вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних 

правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів 

з цієї палати або у складі такої палати. 

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів або 

палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд об’єднаної палати, якщо ця колегія або 

палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних 

правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів 

з іншої палати або у складі іншої палати чи іншої об’єднаної палати. 

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, 

палати або об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати 

Верховного Суду, якщо така колегія (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від 

висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше 

ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об’єднаної палати) іншого 

касаційного суду. 

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, 

палати або об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати 

Верховного Суду, якщо така колегія суддів (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне 

відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в 

раніше ухваленому рішенні Великої Палати. 

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії або 

палати, має право передати таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного 

Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача 

необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5786
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2Порядок передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати, 

Великої Палати Верховного Суду. 

Питання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або 

Великої Палати Верховного Суду вирішується судом за власною ініціативою або за клопотанням 

учасника справи. 

Питання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або 

Великої Палати Верховного Суду вирішується більшістю від складу, що його розглядає. 

Питання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або 

Великої Палати Верховного Суду може бути вирішене до прийняття постанови судом касаційної 

інстанції. 

Про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої 

Палати Верховного Суду суд постановляє ухвалу з викладенням мотивів необхідності відступлення 

від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у рішенні, 

визначеному частинами першою - четвертою статті 434-1 КПК, або із обґрунтуванням підстав, 

визначених частиною п’ятою статті 434-1 КПК. 

Суддя, не згодний з рішенням про передачу (відмову у передачі) кримінального провадження на 

розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду, письмово викладає свою 

окрему думку в ухвалі про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної 

палати або Великої Палати або в постанові, прийнятій за результатами касаційного розгляду. 

Якщо Велика Палата Верховного Суду дійде висновку про відсутність підстав для передачі 

кримінального провадження на її розгляд, таке кримінальне провадження повертається відповідній 

колегії (палаті, об’єднаній палаті) для подальшого розгляду, про що постановляється ухвала. 

Кримінальне провадження, повернуте на розгляд колегії (палати, об’єднаної палати) не може бути 

передано повторно на розгляд Великої Палати Верховного Суду. 

Після передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої 

Палати Верховного Суду визначений у ньому суддя-доповідач у разі необхідності звертається до 

відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді стосовно підготовки 

наукового висновку щодо застосування норми права, питання щодо якого стало підставою для 

передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, крім випадків, коли висновок щодо 

застосування цієї норми у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом. 

3 Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. 

Суд касаційної інстанції має право ухвалити судове рішення за результатами письмового 

провадження, якщо всі учасники судового провадження заявили клопотання про здійснення 

провадження за їх відсутності. 

Якщо проводилося письмове касаційне провадження, копія судового рішення суду касаційної 

інстанції надсилається учасникам судового провадження протягом трьох днів з дня після його 

підписання. 

Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Суд 

касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право: 

1) залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу - без задоволення; 

2) скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції; 

3) скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження; 

4) змінити судове рішення. 

4.Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами або 

виключними обставинами. 

   Судові рішення у кримінальних справах (вироки, ухвали), що набрали законної сили, можуть бути 

переглянуті за нововиявленими  або виключними обставинами тільки на підставах, що зазначені в ч. 

2 ст. 459 КПК. 

Нововиявленими обставинами визнаються: 

1) штучне створення або підроблення доказів, неправильність перекладу висновку і пояснень 

експерта, завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, на 

яких ґрунтується вирок; 
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2) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення вироку чи постановлення 

ухвали, що належить переглянути; 

3) інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового 

рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність 

вироку чи ухвали, що належить переглянути. 

Виключними обставинами визнаються: 

1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність, конституційність закону, 

іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи; 

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, 

порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом; 

3) встановлення вини судді у вчиненні злочину або зловживання слідчого, прокурора, слідчого 

судді чи суду під час кримінального провадження, внаслідок якого було ухвалено судове рішення. 

Вказані вище обставини, повинні бути встановлені вироком суду, що набрав законної сили. 

Обставини, що стосуються зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час 

кримінального провадження, у разі неможливості ухвалення вироку можуть бути підтверджені 

постановою або ухвалою про закриття кримінального провадження, ухвалою про застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у разі прийняття нових законів, інших 

нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на 

час здійснення провадження, не допускається. 

    Нововиявлені обставини - це встановлені розслідуванням або вироком суду, що набрав законної 

сили, і викладені у заяві учасників судового провадження юридичні факти, які знаходяться в 

органічному зв'язку з елементами предмета доказування у кримінальній справі і спростовують їх 

через попередню невідомість та істотність висновків, що містяться у вироку, ухвалі, як такі, що не 

відповідають об'єктивній дійсності. 

Нововиявленими слід вважати обставини (як фактичного, так і правового характеру), які: 

об'єктивно існували на момент вирішення кримінальної справи; не були відомі і не могли бути відомі 

на той час суду та хоча б одній особі, яка брала участь у справі. 

Наявність обох цих умов для визнання обставини нововиявленою є обов'язковою. Тобто це 

випадки, коли немає вини суду у неправосудності судового рішення, за винятком, коли «невідомість 

обставини суду» не властива лише такій підставі, як злочинні зловживання суддів (п. 3 ч. 2 

коментованої статті). 

Нововиявлені обставини характеризуються такими ознаками: 

1) їх невідомість суду з причин, від нього незалежних; 

2) їх суттєве значення для справи; 

3) їх наявність в об'єктивній дійсності до постановлення вироку; 

4) неможливість урахування під час провадження в справі постановлення вироку в зв'язку з 

невідомістю їх суду; 

5) їх відкриття тільки після набрання вироком суду законної сили; 

6) їх спеціальне розслідування прокурором або, за його дорученням, слідчим. 

 

5.Строки та порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами або виключними обставинами. 

Учасники судового провадження мають право подати заяву про перегляд за нововиявленими або 

виключними обставинами судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили. 

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами може бути подано 

протягом трьох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися 

про ці обставини. Перегляд за нововиявленими обставинами виправдувального вироку допускається 

лише протягом передбачених законом строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності. 

  За наявності обставин, які підтверджують вчинення особою більш тяжкого кримінального 

правопорушення, ніж те, за яке вона була засуджена, судове рішення може бути переглянуто за 

нововиявленими обставинами протягом строку давності притягнення до кримінальної 
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відповідальності за більш тяжке кримінальне правопорушення. За наявності обставин, які 

підтверджують невинуватість засудженого або вчинення ним менш тяжкого кримінального 

правопорушення, перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами строками не 

обмежено. 

Заяву про перегляд судового рішення за виключними обставинами може бути подано: 

1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини третьої статті 459 КПК, - протягом тридцяти днів із 

дня офіційного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду України; 

2) з підстави, передбаченої пунктом 2 частини третьої статті 459 КПК, - особою, на користь якої 

постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, не 

пізніше тридцяти днів із дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим 

рішенням статусу остаточного; 

3) з підстави, передбаченої пунктом 3 частини третьої статті 459 КПК, - протягом тридцяти днів 

із дня, коли вирок у кримінальному провадженні набрав законної сили. У разі неможливості 

ухвалення вироку суду заяву може бути подано протягом тридцяти днів із дня встановлення 

відповідною ухвалою або постановою суду обставин, передбачених пунктом 3 частини третьої статті 

459 КПК. 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

подається в письмовій формі. 

У заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

зазначаються: 

1) найменування суду, до якого подається заява про перегляд; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, а також 

номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 

3) судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими або виключними обставинами 

подається заява; 

 4) обставини, що могли вплинути на судове рішення, але не були відомі та не могли бути відомі 

суду та особі, яка звертається із заявою, під час судового розгляду; 

5) обґрунтування з посиланням на обставини, що підтверджують наявність нововиявлених або 

виключних обставин, та зміст вимог особи, яка подає заяву, до суду; 

5-

1) клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція 

якої визнана Україною, в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної 

судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про 

перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини третьої статті 459 КПК; 
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2) клопотання про поновлення строку подання заяви; 

6) перелік документів та інших матеріалів, які додаються. 

Заява підписується особою, яка її подає. Якщо заяву подає захисник, представник потерпілого, 

то до неї додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження 

відповідно до вимог КПК. До заяви додаються копії заяви в кількості, необхідній для їх надіслання 

сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового провадження. Ця вимога не 

поширюється на особу, яка тримається під вартою. 

Особа, яка подає заяву, має право додати до неї документи або копії документів, які мають 

значення для кримінального провадження і не були відомі на час ухвалення судового рішення. 

 Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами або 

виключними обставинами.Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за иявленивинами 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

подається до суду тієї інстанції, який першим допустив помилку внаслідок незнання про існування 

таких обставин, крім випадку, передбаченого частиною третьою ст 463 КПК. Заява про перегляд 

судового рішення за виключними обставинами у разі вчинення суддею злочину, внаслідок якого 

ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, подається до суду тієї інстанції, суддею якого він 

був. 

Заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами у разі встановлення 

міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 
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міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї справи судом подається до Верховного Суду для її 

розгляду у складі Великої Палати. 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, що 

надійшла до суду, передається судді, колегії суддів, які визначаються у порядку, 

встановленому статтею 35 КПК. Не пізніше наступного дня після надходження заяви до суду суддя 

перевіряє її відповідність вимогам статті 462 КПК і вирішує питання про відкриття кримінального 

провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

  До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, яка 

не оформлена згідно з вимогами, передбаченими статтею 462 КПК, застосовуються правила частини 

третьої статті 429 КПК. Копія ухвали невідкладно надсилається особі, яка її подала, разом із заявою 

про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами й усіма доданими 

до неї матеріалами. 

Відкривши кримінальне провадження за нововиявленими або виключними обставинами, суддя 

надсилає учасникам судового провадження копії ухвали про відкриття провадження, заяви про 

перегляд і призначає дату, час та місце судового засідання, про що повідомляє зазначених осіб. 

Особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами, має право відмовитися від заяви до початку судового розгляду. У разі прийняття 

відмови від заяви суд закриває кримінальне провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами, про що постановляє ухвалу. 

Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами, не має права повторно звертатися до суду з такою самою заявою з тих 

самих підстав. 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

розглядається судом протягом двох місяців з дня її надходження згідно з правилами, передбаченими 

КПК для кримінального провадження в суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. Учасники судового 

провадження повідомляються про дату, час та місце розгляду заяви. Неприбуття у судове засідання 

осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви і перегляду судового 

рішення. 

  Суд своєю ухвалою має право зупинити виконання судового рішення, яке переглядається за 

нововиявленими або виключними обставинами, до закінчення перегляду. Суд має право не 

досліджувати докази щодо обставин, що встановлені в судовому рішенні, яке переглядається за 

нововиявленими або виключними обставинами, якщо вони не оспорюються. 

Суд має право скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити новий вирок чи постановити ухвалу або 

залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами без 

задоволення. При ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями суду 

відповідної інстанції. 

За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

Верховний Суд може також скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і 

передати справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції. Судове рішення за 

наслідками кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами може 

бути оскаржене в порядку, передбаченому КПК для оскарження судових рішень суду відповідної 

інстанції. З набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну силу судові 

рішення інших судів у цьому кримінальному провадженні. 
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