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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ «ЗЕЛЕНОЇ КІМНАТИ»  
ЯК МІСЦЯ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО 

CERTAIN ASPECTS OF USING THE “GREEN ROOM”  
AS A PLACE OF INTERROGATION OF A JUVENILE SUSPECT

У статті зазначено про те, що допит є складною слідчою (розшуковою) дією, особливо коли допитуваним 
виступає неповнолітній підозрюваний. Проведення допиту за участю такого уразливовго учасника криміналь-
ного процесу вимагає певних особливостей, зокрема: залучення та присутність окремих учасників, таких, як 
законного представника, психолога, адвоката, лікаря тощо; проведення допиту у певний та обмежений період 
часу. Однак міжнародна спільнота закликає до винайдення більш сучасних шляхів до проведення такої слідчої 
(розшукової) дії, як допит неповнолітнього. Одним із таких є вибір місця проведення допиту дитини, а саме 
використання методики «Зелена кімната». Використання такої методики слугуватиме найкращим інтересам 
дитини, створенню комфортного та безпечного середовища для неповнолітнього, позитивно впливатиме на пси-
хіку такого особливого суб’єкта допиту. Методика «Зелена кімната» використовується для допиту дітей, які ста-
ли жертвами або свідками повних видів злочинів, однак на нашу думку неповнолітній у статусі підозрюваного 
також має допитуватись в умовах дружніх до дитини, а кабінет слідчого та взагалі відділ поліції не сприятиме 
таким умовам. 

«Зелена кімната» має сприяти спокійному та довірливому спілкуванню дитини з тією особою, яка буде її 
допитувати. Задля зменшення повторної травматизації від частих допитів неповнолітнього підозрюваного, в 
«зеленій кімнаті» обов’язково має бути обладнання для відео та аудіо фіксування показань дитини. Зокрема у 
статті відмічено, що отримання показань від неповнолітнього підозрюваного у «Зеленій кімнаті» має відбува-
тись з використання прийомів процесуального інтерв’ю, а не класичного допиту, що сприятиме швидкому нала-
годженню психологічного контакту з дитиною та отриманню правдивих показань. Наразі проведення допиту 
неповнолітнього з використанням методики «Зелена кімната» відбувається не часто, у зв’язку із відсутністю 
законодавчого регулювання. Однак про допит неповнолітнього у дружній для дитині атмосфері говориться у ряді 
інших міжнародних та національних нормативно-правових актах, дотримуватись яких Україна має обов’язково. 
У статті запропоновано адаптувати проведення такої слідчої (розшукової) дії, як допит під національне законо-
давство, висловлено власні погляди щодо нормативного та процесуального його покращення. 

Ключові слова: неповнолітній підозрюваний, «зелена кімната», допит, кримінальне правопорушення, най-
кращі інтереси дитини.

The article states that interrogation is a complex investigative (search) action, especially when the interrogated is a 
minor suspect. Conducting an interrogation with the participation of such a vulnerable participant in the criminal process 
requires certain features, in particular: the involvement and presence of individual participants, such as a legal represent-
ative, a psychologist, a lawyer, a doctor, etc.; conducting an interrogation in a certain and limited period of time. How-
ever, the international community calls for the invention of more modern ways to conduct such an investigative (search) 
action as the interrogation of a minor. One of these is the choice of the location of the child's interrogation, namely the 
use of the "Green Room" technique. The use of such a technique will serve the best interests of the child, create a com-
fortable and safe environment for the minor, and have a positive effect on the psyche of such a special subject of inter-
rogation. The "Green Room" method is used to interrogate children who have become victims or witnesses of all kinds 
of crimes, however, in our opinion, a minor with the status of a suspect should also be interrogated in child-friendly con-
ditions, and the investigator's office and the police department in general will not facilitate such conditions. The "green 
room" should facilitate the child's calm and trusting communication with the person who will interrogate him. In order 
to reduce re-traumatization from frequent interrogations of a minor suspect, the "green room" must have equipment for 
video and audio recording of the child's testimony. In particular, the article notes that obtaining a statement from a minor 
suspect in the "Green Room" should be done using the techniques of a procedural interview, and not a classic interro-
gation, which will contribute to the rapid establishment of psychological contact with the child and obtaining truthful 
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statements. Currently, the interrogation of a minor using the "Green Room" method does not happen often, due to the 
lack of legal regulation. However, interrogation of a minor in a child-friendly atmosphere is mentioned in a number of 
other international and national legal acts, which Ukraine must adhere to. The article proposes to adapt the conduct of 
such an investigative (search) action as an interrogation under national legislation, and expresses its own views on its 
normative and procedural improvement.

Key words: juvenile suspect, green room, interrogation, criminal offense, best interests of the child.

Постановка проблеми. На стадії досудо-
вого розслідування однією із найважливіших 
слідчих (розшукових) дій є допит, мета яко-
го – отримання інформації «із перших вуст» 
від того, чи іншого учасника кримінального 
процесу. Одним із вразливих учасників кримі-
нального процесу є неповнолітній підозрюва-
ний, допит якого згідно чинного законодавства 
також має певні особливості, зокрема він здій-
снюється у присутності захисника, законно-
го представника, педагога або психолога, а за 
необхідності – лікаря. Оскільки неповнолітні, 
які потрапляють у конфлікт із законом є враз-
ливими, та в силу свого віку не розуміють 
всього, що відбувається під час кримінального 
процесу, сприймають інформацію через посе-
редників – законного представника та адвока-
та, тому до проведення з ними допиту потріб-
но підходити із врахуванням його вікових та 
психологічних потреб, та з детальним плану-
ванням цієї слідчої (розшукової) дії. На наш 
погляд, допит неповнолітнього підозрюваного 
має здійснюватися із використанням методики 
«Зелена кімната», як того вимагають міжна-
родні стандарти здійснення правосуддя щодо 
дітей.

Аналіз останніх досліджень. Проблемати-
ка використання методики «Зелена кімната» 
під час проведення допиту за участю неповно-
літнього досліджувалась багатьма вченими, 
такими як Аленін Ю.П., Галаган В.І., Гловюк 
І.В., Ляш А.О., Михайленко О.Р., Нора В.Т., 
Погорецький М.А., Попелюшко В.О., Удалова 
Л.Д. та ін. Однак науковці звертали увагу на 
особливості застосування «зеленої кімнати» 
під час допиту неповнолітніх свідків чи потер-
пілих, однак процесуальний статус неповно-
літнього підозрюваного залишився без належ-
ної уваги.

Мета статті полягає у дослідженні зако-
нодавчого регулювання та доцільності вико-
ристання методики «зелена кімната», як міс-
ця допиту неповнолітнього підозрюваного; 
винайденні шляхів вдосконалення національ-

ного законодавства щодо використання такої 
методики під час здійснення кримінального 
переслідування відносно неповнолітнього під-
озрюваного.

Виклад основного матеріалу. Зважаю-
чи на підвищену увагу до злочинності серед 
неповнолітніх та пошуки шляхів їх вирішення 
варто зазначити про те, що держава та між-
народна спільнота знаходить гуманні шляхи 
вирішення проблеми дитячої злочинності та 
боротьби з таким явищем. Особливої уваги 
потребує проведення процедури допиту за уча-
сю неповнолітнього, який підозрюєтья у вчи-
ненні кримінального правопорушення. Одні-
єю із таких особливостей на сьогодні є вибір 
місця та суб’єкта проведення допиту дитини, 
яка потрапила у конфлікт із законом. Щодо 
питання визначення місця проведення допиту 
дитини прийняті та діють міжнародні стандар-
ти, які мають дотримуватися, зокрема, і в Укра-
їні [1, с. 267]. Проте не всі аспекти дружнього 
до дитини кримінального провадження втіле-
ні у нормах КПК України. Зокрема, у нашому 
процесуальному законодавстві відсутні поло-
ження, якісь особливості місця допиту та ство-
рення комфортного середовища, а це на думку 
багатьох фахівців, є надважливим питанням 
[2, с. 120]. Вибір місця допиту неповнолітньо-
го підозрюваного має здійснюватися із враху-
ванням найкращих інтересів дитини, не залеж-
но від зазначеного процесуального статусу. 
В практичних підрозділах це зазвичай кабінет 
слідчого. 

Винниченко Ю.Д. звернула увагу на думку 
науковців про те, що визначаючи місце допи-
ту неповнолітнього свідка (потерпілого, під-
озрюваного), слід виходити з того, що підліток, 
у віці 14–16 років бажано допитувати в кабі-
неті слідчого, оскільки офіційна, ділова обста-
новка в поєднанні з роз’ясненням останнього 
про необхідність розповісти все, що тому відо-
мо про подію, підкреслює важливість подій 
й налаштовує на дачу повних і правдивих пока-
зань [2, с. 121]. Ми не можемо погодитись із 
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таким твердженням, оскільки обстановка кабі-
нету слідчого може негативно вплинути на 
психіку допитуваної дитини, внаслідок чого 
неповнолітній може замкнутись і плутатись 
в показаннях, що може заважатиме повноцін-
ному ходу досудового розслідування.

Варто відмітити, що необхідно уникати допи-
ту дитини на місці злочину, або на місці, яке 
може з ним асоціюватись і також не рекоменду-
ється опитувати дитину в місці її проживання, 
щоб уникнути в майбутньому сприйняття його, 
як місця пов’язаного зі злочином і внаслідок 
чого втратити почуття захищеності та безпеки 
[3, с. 214]. Зазначене має свою актуальність, 
оскільки дитина яка перебуває у кримінально-
му процесі, не залежно від статусу, є вразливою. 
Тому, допит неповнолітнього має здійснюватися 
у спеціально обладнаному приміщенні, схожо-
му на комфортну кімнату, та з залученням спе-
ціалістів, які вміють спілкуватись із дитиною, 
враховуючи її вікові особливості. 

Йдеться про приміщення, яке б допомогло 
сприяти налагодженню психологічного кон-
такту із допитаною особою, зменшення стресу, 
підвищення довіри до компетентного персона-
лу поліції та інших фахівців. Зазвичай, це спе-
ціально обладнане приміщення, яке допомагає 
дітям відчути домашню атмосферу, сприяє 
розкутому спілкування з дорослими [2, с. 121]. 
Таким місцем проведення допиту може стати 
«Зелена кімната», яка останні роки набуває не 
аби якої популярності. 

Зелена кімната – це система заходів для 
забезпечення прав і свобод дитини в ході 
слідчих та процесуальних дій через створен-
ня сучасних умов та впровадження європей-
ських стандартів у спілкуванні офіцерів поліції 
з дитиною, що стала свідком або постражда-
ла від злочину, або знаходиться у конфлікті із 
законом. Такий підхід використовується у бага-
тьох країнах світу, зокрема у Німеччині, Поль-
щі, Естонії, Грузії тощо [4]. Ми переконані, що 
використарння методики «Зелена кімната» зна-
йде своє відображення й у національному зако-
нодавстві. Т.Ф. Безсонна та О.Ю. Носова вдало 
зазначають, що «зелена кімната» – це сучасна 
ефективна форма роботи з дітьми, надання 
соціально – психологічної та правової допо-
моги тим із них, які потерпіли від злочинних 
посягань або стали свідками злочину [5, с. 60]. 

Як бачимо мета такої методики полягає у допо-
мозі дитині.

Варто погодитись із тим, що «зелена кімна-
та» допомагає дітям відчути домашню атмос-
феру, сприяє розкутому спілкуванню з дорос-
лими. Система роботи в «зелених кімнатах» 
враховує вікові та психологічні особливості як 
тих дітей, котрі перебувають у конфлікті (скої-
ли правопорушення або злочини), так тих, що 
і в контакті із законом (стали жертвами або свід-
ками злочину чи правопорушення). Для таких 
дітей необхідні особливі, порівняно із доросли-
ми, юридичні процедури, соціальний супровід, 
допомога та реабілітаційні послуги та вихован-
ня. Такі процедури мають здійснюватися в спе-
ціально обладнаних приміщеннях. Саме вра-
хування потреб таких груп дітей є свідченням 
гуманності держави, виявом її соціального та 
правового характеру, спрямованості на допо-
могу та врахування інтересів і потреб кожної 
конкретної людини. «Зелені кімнати» є не про-
сто спеціально обладнаними приміщеннями, 
а й закладами для здійснення системи заходів, 
покликаних забезпечити законність, гуман-
ність та ефективність кожного рішення щодо 
дитини, яка потрапила у конфлікт із законом чи 
перебуває в контакті із законом, з метою її пере-
виховання та подальшої соціальної підтримки. 
Робота щодо створення «зелених кімнат» спри-
ятиме також підвищенню професійного рівня 
фахівців, надасть можливість проводити комп-
лексну та системну роботу з дітьми, досягати 
в ній високих результатів [6, с. 4-5]. Відміти-
мо, що фахівцями, які можуть провести допит 
неповнолітнього підозрюваного є психологи, 
які працюють при відділах поліції або співп-
рацюють із ювенальними поліцейськими. Ми 
переконані в тому, що саме психолог та слід-
чий, з використанням «зеленої кімнати», за 
умови правильної підготовки до слідчої (роз-
шукової) дії можуть отримати від неповно-
літнього повноцінні показання, не травмуючи 
його психіку повторними допитами.

Альтернативою класичному допиту непо-
внолітнього підозрюваного може стати отри-
мання криміналістичної інформації шляхом 
проведення з ним інтерв’ю [7]. Відходження від 
стандартних методик проведення допиту дити-
ни, яка вчинила злочин стане позитивним для 
встановлення істини у справі та налагоджен-
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ні контакту із правоохоронцями, в тому числі 
зменшить психологічну напругу між зазначе-
ними учасниками. Отримання показань у фор-
маті процесуального інтервю, тобто у вільній 
розповіді сприятиме найкращим інтересам 
дитини, та не травмуватиме її психіку прямими 
та «не зручними» питаннями. 

Підтримаємо думку стосовно того, що мето-
дика «Зелена кімната», яка ґрунтується на 
міжнародних стандартах поводження з непо-
внолітніми, не є новелою для кримінального 
провадження України і на сучасному етапі її 
необхідність і важливість у аспекті забезпе-
чення належного поводження із неповнолітні-
ми у кримінальному провадженні сумнівів не 
викликає [8, c. 5], однак в практичній діяль-
ності, особи які проводять допит малолітньої 
(неповнолітньої) особи, продовжують стави-
тись формально до вибору місця проведення 
допиту, не розуміючи важливості даного питан-
ня та за звичай допитують вищезазначених осіб 
у своїх робочих кабінетах, що є вкрай небажа-
ним[9, с. 309], оскільки неповнолітні є вразли-
вою категорією учасників кримінального про-
цесу, тому під час їх допиту основною метою 
є знаходження спільної мови та психологічного 
контакту, задя отримання показань по суті. 

Наголосимо, що слідчі відмовляються про-
водити допити у «зелених кімнатах», мотиву-
ючи тим, що немає чіткої норми у КПК Укра-
їни, відсутній прописаний механізм на рівні 
інструкції, тому, за звичай, допит дитини про-
довжують проводити у своїх робочих кабінетах 
[10, с. 117]. Дійсно, зазначене небажання вико-
ристовувати «зелені кімнати» під час допиту 
неповнолітніх зумовлене не лише не вмінням 
правильно користуватись такою методикою, 
а й процесуальною неврегульованністю. 

Намагання правників вдосконалити дослі-
джуване нами питання. Так, звернемо увагу на 
Проект Закону України «Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні право-
порушення, Кримінального кодексу України та 
Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни щодо юстиції, дружньої до дитини» № 5618 
у якому запропоновано доповнити КПК Укра-
їни статтею 496-2 «Особливості проведення 
слідчих (розшукових) дій з неповнолітнім, 
який є потерпілим чи свідком». У частині 1 
зазначеної статті пропонують «При проведен-

ні слідчих (розшукових) дій з неповнолітнім 
потерпілим, свідком необхідно враховувати 
індивідуально-психологічних та психофізіоло-
гічних властивостей цих неповнолітніх, зокре-
ма ставити особі, яка допитується питання 
через психолога, використовувати спеціальні 
методики (“Зелена кімната”, “Барнахус” тощо)» 
[11]. Запропоноване є досить сучасним та акту-
альним, однак воно стосується виключно непо-
внолітніх у процесуальному статусі потерпілих 
та свідків, не враховуючи потреби дитини, яка 
перебуває у конфлікті із законом.

Як ми бачимо із зазначеного матеріалу, 
«зелені кімнати» в основному використовують 
під час роботи з дітьми, які стали свідками або 
жертвами насилля. Практика впровадження 
в сферу кримінального судочинства «зелених 
кімнат», на наш погляд, є досить позитивною, 
оскільки обстановка яка є навколо дитини під 
час проведення слідчих (розшукових) або про-
цесуальних дій має дуже вагоме значення для 
налагодження контакту з дитиною. Вдалим 
буде використання методики «зелених кімнат» 
для роботи з дітьми, які вчинили кримінальне 
правопорушення, оскільки вони також є враз-
ливими, а тому потребують особливою уваги 
та відношення під час досудового розслідуван-
ня. Використання «зеленої кімнати», як місця 
допиту неповнолітнього підозрюваного міні-
мізує його перебування у «злочинному» серед-
овищі, звільнить його від спілкування із кримі-
нальним «елементом», оскільки слідчі кабінети 
та поліцейські відділки зазвичай переповнені 
особами, які підозрюються у вчинені злочинів, 
наркоманами, психічнохворими тощо.

Однак, враховуючи притаманну неповноліт-
нім правопорушникам зухвалість, під час здій-
снення допипу, в тому числі й в умовах «зеле-
ної кімнати», варто нагадувати дітям про те, 
що їх вчинки є не правильними та такими, що 
спричинили шкоду іншій особі, не забуваючи 
проводити роз’яснювальну та профілактичну 
роботу. Така діяльність зменшить ризик вчи-
нення злочинів неповнолітнім у майбутнньому, 
та направить його на шлях виправлення. Здій-
снення допиту неповнолітнього підозрюваного 
з використанням методики «Зелена кімната» 
буде сприйти найкращим інтересам дитини. 

В.А. Нестеренко справедливо зазначає, що 
питання доцільності існування «зелених кім-
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нат» взагалі не має ставитись. Кількість друж-
нього до дітей простору в правоохоронній сис-
темі має зростати. Тим більше, кімнати треба 
застосовувати і для роботи з дітьми, які знахо-
дяться в конфлікті з законом і їх не менше ніж 
дітей, які стали жертвами злочинів. Згідно п.5.1 
Мінімальних стандартних правил Організації 
Об’єднаних Націй, що стосуються відправлен-
ня правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські 
правила») «Система правосуддя у відношен-
ні до неповнолітніх направлена в першу чер-
гу на забезпеченя благополуччя неповноліт-
нього і забезпечення того, щоб будь-які міри 
впливу на неповнолітніх правопорушників 
були завжди сумірні як з особливостями осо-
бистості правопорушника, так і з обставина-
ми правопорушення» [3, c. 215]. Тим паче, що 
Національна стратегія реформування системи 
юстиції щодо дітей на період до 2023 року 
передбачає, що слід забезпечити єдиний підхід 
до допиту дітей незалежно від їх статусу у кри-
мінальному провадженні (підозрюваний, обви-
нувачений, свідок, потерпілий тощо), зокрема 
з використанням таких спеціальних методик, 
як «Зелена кімната» [8, с. 5].

Хоча й використання «Зеленої кімнати» під 
час допиту неповнолітнього підозрюваного не 
регламентоване кримінальним процесуальним 
кодексом України, можна адаптувати його під 
загальні правила проведення допиту, які зазна-
чені у ст. 224 КПК України. Так, положення ч.1 
ст.224 КПК України зазначає про те, що допит 
проводиться за місцем проведення досудового 
розслідування або в іншому місці за погоджен-
ням із особою, яку мають намір допитати[12], 
можна реалізувати та здійснити у «зеленій 
кімнаті». У ч.5 ст.224 зазначено про те, що під 
час допиту може застосовуватися фотозйомка, 
аудіо- та/або відеозапис [12], а за вимогами до 
облаштування «зелених кімнат», обов’язковою 
є наявність аудіо та відео техніки. 

У «Методичних рекомендаціях щодо орга-
нізації роботи з дітьми за методикою «Зелена 
кімната» для слідчих та ювенальних поліцей-
ських» говориться про те, що допит/опитуван-
ня дитини може бути проведений за допомо-
гою технічних засобів (аудіо- та відеофіксація). 
Зазначимо, що застосування відеозапису є вкрай 
важливим, оскільки, як правило, саме під час 
першого допиту/опитування дитина дає прав-

диві свідчення. У подальшому її показання 
можуть змінюватись в силу різних обставин: 
вплив оточення, час, витіснення негативних 
спогадів з пам’яті тощо. Окрім цього, аудіо- та 
відеозапис допит/опитування може також ста-
ти предметом аналізу експертів, якщо у справі 
буде призначена психологічна або комплексна 
психолого-психіатрична експертиза. Відео 
дасть можливість зафіксувати емоції, з якими 
дитина дає показання, що також можуть бути 
предметом дослідження експертами [13, с. 32]. 
Застосування відео та аудіо техніки зменшить 
ризик повторного допиту неповнолітнього та 
мінімізує психологічну травматизацію дитини.

І.В. Гловюк наводить аналіз судової прак-
тики, у якому зазначає про те, що посилання 
на методику «Зелена кімната» є, крім вироків, 
у судових рішеннях щодо: запобіжних заходів 
(для обґрунтування підстав їх застосування); 
тимчасового доступу до речей і документів; 
продовження строку досудового розслідуван-
ня; залучення експерта для проведення екс-
пертизи. Зокрема, йдеться про психолого-пси-
хіатричну експертизу; депонування показань 
у порядку ст. 225 КПК України [8, с. 6-7]. Тобто 
«Зелені кімнати», попри свою не регламенто-
ваність у національному законодавстві, все ж 
таки використовуються під час досудового роз-
слідування кримінальних проваджень, а отри-
мані дані в подальшому у судах визнаються 
належними та допустимими.

Вважаємо правильним підтримати пропо-
зицію В.А. Нестеренко стосовно необхіднос-
ті законодавчого закріплення самого терміну 
«Зелена кімната» і перелік злочинів проти 
дитини, чи скоєних дитиною при розслідуван-
ні яких необхідно обов’язково використовува-
ти приміщення, які відповідають принципам 
дружнього до дітей простору при участі спе-
ціалістів, які пройшли відповідну підготовку 
і володіють навичками опитування дітей що 
стали свідками та/або жертвами насильства, 
або вчинили насильство [3, с. 216]. Така норма 
не лише буде слугувати найкращим інтересам 
дитини, а й стане законодавчо регламентова-
на, що дозволить слідчим на постійній основі 
використовувати «Зелені кімнати» при прове-
денні різноманітних слідчих (розшукових) діях.

Висновки дослідження. Підсумовуючи вар-
то зазначити про те, що проведення допиту непо-
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внолітнього підозрюваного є складною слідчою 
(розшуковою) дією, яка потребує не лише про-
цесуальної, а й психологічної підготовки. Мето-
дика «Зелена кімната» є альтернативою під час 
допиту дітей. Процесуальна неврегульованість 
допиту неповнолітнього підозрюваного в умо-
вах «Зеленої кімнати» може бути адаптована 
під діючі норми національного законодавства, 
а саме ч.ч. 1 та 5 ст.224 КПК України.

Пропонуємо вдосконалити національ-
не кримінальне процесуальне законодавство 
в частині покращення процесуального ста-
новища неповнолітнього підозрюваного під 
час допиту. Зокрема, пропонуємо доповнити 

ст. 490 Кримінального процесуального кодек-
су України ч. 2, та викласти її у такій редак-
ції «Допит неповнолітнього підозрюваного чи 
обвинуваченого здійснюється слідчим та пси-
хологом, у формі процесуального інтерв’ю, із 
використовувати спеціальної методики «Зеле-
на кімната» з дотриманням правил передбаче-
них ст.ст. 223, 224, 226 КПК України».

Перспективами подальших розвідок 
у даному напрямку стануть: дослідження 
питання особливостей проведення слідчих 
(розшукових) дій за участю неповнолітнього 
підозрюваного в умовах дії правового режиму 
воєнного стану.
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