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Про проект Закону України 

про внесення зміни до статті 32 Кримінального процесуального кодексу 

України щодо особливостей територіальної підсудності  

кримінальних правопорушень, вчинених в районах проведення 

антитерористичної операції 

(реєстр. № 7296) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення зміни до статті                              

32 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей 

територіальної підсудності кримінальних правопорушень, вчинених в районах 

проведення антитерористичної операції (реєстр. № 7296 від 16.11.2017), поданий 

народними депутатами України Немирею Г.М., Пацканом В.В. та Логвинським 

Г.В., Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до статті 32 Кримінального процесуального кодексу України 

кримінальне провадження (досудове розслідування і судове провадження) 

здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне 

правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення 

встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах 



територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування. 

Питання про направлення кримінального провадження з одного суду до 

іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, а також про направлення 

провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого вирішується 

колегією суддів Верховного Суду за поданням суду апеляційної інстанції або за 

клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п’яти днів з дня внесення такого 

подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала (частина 

третя статті 34 Кримінального процесуального кодексу України). 

Законопроектом вносяться зміни до статті 32 Кримінального 

процесуального кодексу України, якими пропонується: 

1) передбачити, що у разі, якщо кримінальне правопорушення вчинено в 

районі проведення антитерористичної операції особами, які здійснювали захист 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

кримінальне провадження здійснює суд області, найбільш територіально 

наближеної до області, в межах території якої вчинено кримінальне 

правопорушення (крім областей, де проводиться антитерористична операція); 

2) визначати суд, який буде здійснювати таке кримінальне провадження, 

буде колегія суддів Верховного Суду в порядку, передбаченому частиною 

третьою статті 34 Кримінального процесуального кодексу України. 

Законопроект підтримали представники більш ніж 30 громадських 

організацій ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, які були 

присутні на засіданні Комітету. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до статті 32 Кримінального процесуального кодексу України 

щодо особливостей територіальної підсудності кримінальних правопорушень, 

вчинених в районах проведення антитерористичної операції (реєстр. № 7296), 

поданий народними депутатами України Немирею Г.М., Пацканом В.В. та 

Логвинським Г.В, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, визначеного головним з 

його опрацювання. 

 

 

 

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 

 



 


