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Відповідно до ст. 68 Кримінального процесуального кодексу України 
(далі КПК) у разі необхідності у кримінальному провадженні перекладу по-
яснень, показань або документів сторони кримінального провадження або 
слідчий суддя чи суд залучають відповідного перекладача (сурдопереклада-
ча) [1].

Законодавець включив перекладача до переліку учасників криміналь-
ного провадження (п. 25 ст. 3 КПК) та відніс його до групи „Інші учасники 
кримінального провадження” поряд із заявником, цивільним позивачем, ци-
вільним відповідачем, їхніми представниками, свідком, експертом, спеціаліс-
том та іншими особами. 

КПК України 2012 року вперше врегульовано правовий статус перек-
ладача, визначено його права та обов’язки; умови і підстави залучення сто-
ронами кримінального провадження, слідчим суддею чи судом. Але при цьо-
му не можна не бачити, що поняття перекладача у вітчизняному законодав-
стві не визначено. 
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Якщо звернутися до деяких словників юридичних термінів, то в них, 
наприклад, можна побачити такі визначення: „перекладач, це у досудовому і 
судовому процесі особа, яка володіє мовами, необхідними для перекладу пи-
сьмових документів чи виступів учасників процесу” [2, с. 195]; „переклада-
чем у кримінальному провадженні є особа, яка вільно володіє державною мо-
вою, технікою спілкування з глухими, німими та глухонімими особами, а та-
кож вільно володіє мовою учасника процесу, який потребує перекладу на мо-
ву, якою він володіє, та щодо якого винесено постанову (ухвалу) уповнова-
женими на особами (органами)” [3].

На відміну від України, в кримінальному процесуальному законодавст-
ві деяких інших країн поняття цього учасника кримінального процесу визна-
чено. Так, у Кримінально-процесуальному кодексі Російської Федерації пе-
рекладач визначається як „лицо, привлекаемое к участию в уголовном судо-
производстве в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, свободно 
владеющее языком, знание которого необходимо для перевода” [4, с. 135]. 

Діяльність перекладачів у судовому процесі Австрії регламентується 
Кримінально-процесуальним кодексом, Положеннями для судів І і ІІ інстан-
ції, а також законом „Про експертів та судових перекладачів” від 1975 року 
[5 c. 41]. Пункт 2 §125 КПК Австрійської Республіки визначає перекладача як 
„особу, яка на основі своїх особливих знань здатна здійснювати переклад з 
мови судочинства на іншу мову або перекладати з іншої мови на мову судо-
чинства”, а Закон „Про експертів та судових перекладачів” розрізняє усного 
перекладача (Do1metscher) – як мовного експерта, який перекладає усний 
текст з вихідної мови на мову перекладу, і письмового перекладача (Uberset-
zer ) – як мовного експерта, що перекладає усний текст з однієї мови на іншу 
(§13) [6, с. 17].

Вище вже зазначалося, що поняття перекладача як учасника криміна-
льного провадження належним чином у КПК України не розкривається. Така 
прогалина створює певні труднощі при його залученні, особливо коли це сто-
сується встановлення компетентності перекладача. Адже в ст. 68 КПК визна-
чено лише те, що перекладача запрошують у кримінальне провадження у разі 
необхідності для перекладу пояснень, показань та документів. 

Але в будь-якому разі перекладачем може бути компетентна особа, яка 
вільно володіє мовою, якою провадиться судочинство, і мовою, якою володіє 
учасник кримінального провадження, та яка є незаінтересована у його ре-
зультатах. Перед початком процесуальної дії сторона кримінального прова-
дження, яка залучила перекладача, чи слідчий суддя або суд повинні перес-
відчитися в особі і компетентності перекладача, з’ясовувати його стосунки з 
підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим, свідком і роз’яснити його права і 
обов’язки (ч. 4 ст. 68 КПК). Як ознаки компетентності перекладача можна 
виділити: загальне знання мови, якою володіє учасник кримінального прова-
дження (у тому числі розмовну мову), бажано підтверджене певними освіт-
німи документами; знання мови судочинства; знання і розуміння юридичної 
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термінології; вміння здійснювати переклад юридичних текстів і усного мов-
лення; вміння здійснювати переклади різного виду, у тому числі синхронний; 
уявлення про конкретний правовий предмет, про який йдеться; розвинена 
мова і кругозір для грамотного донесення інформації до учасників криміна-
льного провадження, тощо [7, с. 159].

На жаль, в Україні не передбачено ні методики, ні процедури 
з’ясування питання, що постає перед особами (органами), які мають право 
призначити у разі необхідності перекладача у справі – як впевнитися, що 
особа вільно володіє як мовою судочинства, так і мовою, якою володіє особа, 
котрій необхідний перекладач. Ще одне питання – як визначити: достатній чи 
недостатній рівень знань державної мови в особи, яка вимагає залучення пе-
рекладача? Адже належно не володіти державною мовою можуть не тільки 
іноземці. А якщо мова йде про володіння, точніше – розуміння, специфічних 
юридичних термінів? Як визначитись у такому випадку? Така невизначеність 
досить часто призводить до конфліктів між сторонами кримінального прова-
дження та судом, і, що найголовніше, тягне за собою порушення прав та за-
конних інтересів учасників кримінального провадження, прийняття неправо-
судних рішень у кримінальних провадженнях. 

Вважаємо, що нашій державі слід скористатися прикладом інших країн, 
зокрема США, де існує загальнонаціональний стандарт професійної поведін-
ки й вимог до судових перекладачів, здійснено їх розподіл на відповідні кате-
горії, окремими штатами (зокрема, Каліфорнією, Нью-Джерсі, Нью-Йорком 
та Нью-Мексико) розроблено власні іспити з переліками вимог до судових 
перекладачів [8, с. 51]. Європейський союз також висуває чітко окреслені 
вимоги до рівня компетентності судового перекладача, про що свідчать від-
повідні нормативно-правові акти: зокрема, згідно з 8-м параграфом статті 2-
ої („Право на переклад”) постанови, прийнятої Європарламентом і Радою 
Європи, „усний переклад має бути виконано на рівні, достатньому для забез-
печення прозорості процесу. Зокрема перекладач має гарантувати поінфор-
мованість підозрюваної чи обвинуваченої особи про обставини справи і про 
можливість скористатися правом на захист” [9, с. 285]. Про те ж саме йдеться 
і в 9-му параграфі статті 3 стосовно письмового перекладу. У статті 5 наго-
лошено на важливості якісного перекладу, а державам-членам ЄС висувають 
вимогу „вжити конкретних заходів, щоб усний і письмовий переклад відпові-
дав критеріям статей 2 (8) і 3 (9)”.

На наш погляд, досить привабливою в цьому плані є пропозиція деяких 
правників стосовно того, щоб у якості перекладача у кримінальне прова-
дження залучалася особа, яка сертифікована Міністерством юстиції України 
як судовий перекладач з конкретної мови та внесена до Реєстру судових пе-
рекладачів. Це є підтвердження компетентності перекладача [10, с. 341].

Отже, перекладач є іншим учасником кримінального провадження, 
який залучається до кримінального провадження уповноваженими на те осо-
бами (органами). Перекладач повинен вільно володіти державною мовою, а 
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також вільно володіти мовою учасника процесу, який потребує перекладу на 
мову, якою він володіє, або технікою спілкування з глухими, німими та глу-
хонімими особами.
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