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Розумність строків кримінального провадження є одним 

з найважливіших стандартів справедливого суду. Виходячи з 

положень Конвенції про захист прав людини і основополож-

них свобод, у кримінальних справах “розумний строк”, пе-

редбачений п. 1 ст. 6 Конвенції, починається з того часу, коли 

особі було пред’явлено обвинувачення: це може статись як до 

моменту розгляду справи в суді, так і з дня арешту, дня, коли 

відповідна особа була офіційно повідомлена, що проти неї ви-

сунуте обвинувачення у справі, або з дня, коли було розпоча-

то попереднє слідство. “Обвинувачення” відповідно до поло-

жень п. 1 ст. 6 Конвенції Європейського суду з прав людини 

може бути визначено як “офіційне повідомлення, надане осо-

бі уповноваженими представниками влади, у підтверджен-

ня того, що вона вчинила злочин”, – визначення, яке також 

відповідає критерію, що “ситуація (підозрюваного) суттєво 

погіршилась” (п. 70 рішення у справі “Меріт проти України” 

(заява № 66561/01). Кримінальне процесуальне законодав-

ство України передбачає, що особа має право на розгляд обви-

нувачення проти неї у суді в найкоротший строк або на його 

припинення шляхом закриття провадження (ч. 1 ст. 283 КПК 

України). Проте національне законодавство передбачає певні 

часові проміжки, які не ураховуються до строку досудового 

розслідування, до яких після викладення ч.  3 ст. 219 КПК 

України в новій редакції Закону України від 03.10.2017  р. 

№ 2147-VIII належать строк, на який зупинено досудове роз-
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слідування, та строк ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування сторонами кримінального провадження в по-

рядку, передбаченому ст. 290 КПК України. І саме застосу-

вання останньої норми викликає питання у частині “якості 

закону” та доцільності існування цієї норми як такої. Зверне-

мо увагу на основні питання.

1. Стаття 290 КПК України має назву “відкриття матеріа-

лів іншій стороні”. 

Процедура відкриття матеріалів складається з трьох ча-

стин: повідомлення про надання доступу до матеріалів; оз-

найомлення з матеріалами – надання доступу до матеріалів 

та можливості скопіювати та відобратизи відповідним чином 

будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з 

них і т. д.; письмове підтвердження факту надання доступу до 

матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Термін “ознайомлення” вжито у цій статті в ч. 5 (у до-

кументах, які надаються для ознайомлення, можуть бути 

видалені відомості, які не будуть розголошені під час судо-

вого розгляду), ч. 6 (вирішення питання про віднесення кон-

кретних матеріалів до таких, що можуть бути використані 

прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого 

у вчиненні кримінального правопорушення і, як наслідок, 

прийняття рішення про надання чи ненадання прокурору до-

ступу до таких матеріалів, може бути відкладено до закінчен-

ня ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового 

розслідування), ч. 7 (про відкриття сторонами криміналь-

ного провадження матеріалів прокурор або слідчий за його 

дорученням повідомляє потерпілого, представника юридич-

ної особи, щодо якої здійснюється провадження, після чого 

останній має право ознайомитися з ними за правилами, ви-

кладеними в цій статті), ч. 8 (про відкриття сторонами кри-

мінального провадження матеріалів повідомляються цивіль-

ний позивач, його представник та законний представник, ци-

вільний відповідач, його представник, після чого ці особи ма-

34
Актуальні проблеми кримінального права, процесу,  

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності:

34



ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ

ють право ознайомитися з ними в тій частині, яка стосується 

цивільного позову, за правилами, викладеними в цій статті) 

та ч. 10 (сторонам кримінального провадження, потерпілому, 

представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється про-

вадження, надається достатній час для ознайомлення з ма-

теріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при 

ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий 

суддя за клопотанням сторони кримінального провадження 

з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов досту-

пу до них зобов’язаний встановити строк для ознайомлення 

з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального 

провадження або потерпілий, представник юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, 

що реалізували своє право на доступ до матеріалів). 

З цього випливає важливий висновок: ознайомлення як 

таке починається з моменту фактичної реалізації права на 

доступ до матеріалів, а не з моменту скерування стороні, по-

терпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійс-

нюється провадження, цивільному позивачу, його представ-

нику та законному представнику, цивільному відповідачу, 

його представнику повідомлення про завершення досудового 

розслідування та надання доступу до матеріалів досудового 

розслідування або отримання нею такого повідомлення (як 

вважає сторона обвинувачення). Отже, не весь проміжок часу 

реалізації процедури відкриття матеріалів повинен включа-

тися у строк досудового розслідування.

2. Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України не включається 

у строк досудового розслідування лише строк ознайомлення 

з матеріалами досудового розслідування сторонами кримі-

нального провадження; тобто строк ознайомлення потерпі-

лого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюєть-

ся провадження, цивільного позивача, його представника та 

законного представника, цивільного відповідача, його пред-

ставника враховується у строк досудового розслідування. 

35
тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної  
конференції (1 березня 2019 року)

35



ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ

Отже, процесуально значимим для перебігу строку досудо-

вого розслідування є лише строк ознайомлення з матеріала-

ми досудового розслідування сторонами кримінального про-

вадження. Одночасне ознайомлення з матеріалами різних 

учасників кримінального провадження (сторін і “не сторін” 

кримінального провадження) не повинне ускладнювати об-

рахування строку досудового розслідування, оскільки строк 

ознайомлення потерпілого, представника юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, цивільного позивача, 

його представника та законного представника, цивільного 

відповідача, його представника має ігноруватися для цілей 

обрахування строку досудового розслідування.

3. Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України не включаєть-

ся у строк досудового розслідування лише строк ознайом-

лення з матеріалами досудового розслідування сторонами 

кримінального провадження. Однак за смислом ч. 1 ст. 290 

КПК України матеріали досудового розслідування надають-

ся лише стороною обвинувачення і лише щодо матеріалів, що 

надаються стороною обвинувачення при закінченні досудо-

вого розслідування, законодавець застосовує термін “матері-

али досудового розслідування”. Це дозволяє висловити дум-

ку, що матеріали, які надаються стороною захисту при закін-

ченні досудового розслідування, не є матеріалами досудового 

розслідування. Відповідно відсутні підстави для застосуван-

ня в такій ситуації ч. 3 ст. 219 КПК України, а строк ознайом-

лення сторони обвинувачення з матеріалами, що надаються 

стороною захисту, має включатися в строк досудового розслі-

дування.

4. Уявляється, що процесуальна форма таких форм закін-

чення досудового розслідування, як звернення до суду з обви-

нувальним актом, клопотанням про застосування примусо-

вих заходів медичного або виховного характеру, передбачена 

§ 3 глави 24 КПК України, обмежує процесуальні можливості 

сторони обвинувачення, зокрема можливості ініціалізації 
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застосування або продовження строку застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження. За такого форму-

лювання ч. 3 ст. 219 КПК України під питанням є законність 

продовження строку дії заходів забезпечення кримінального 

провадження, адже це здійснюється поза межами строку до-

судового розслідування. 

5. У КПК України не уточнено правила оформлення пе-

редбаченого ч. 3 ст. 219 “невключення” строку ознайомлення 

з матеріалами досудового розслідування та його “відновлен-

ня”. А це, у свою чергу, викликає питання стосовно складан-

ня рішення, передбаченого ч. 2 ст. 283 КПК України, у ме-

жах строків досудового розслідування. На відміну від іншого 

випадку – перерви в обрахуванні строку досудового розслі-

дування – зупинення досудового розслідування (ч. 4 ст. 280, 

ч. 3 ст. 282), КПК України не містить положень щодо внесен-

ня до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про 

зупинення та відновлення перебігу строку досудового розслі-

дування у зв’язку з ознайомленням з матеріалами досудового 

розслідування сторонами кримінального провадження, що 

ускладнює перевірку правильності обрахування строку досу-

дового розслідування за конкретним кримінальним провад-

женням.

6. Попри те, що строк ознайомлення з матеріалами до-

судового розслідування сторонами кримінального прова-

дження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не 

включається у строки досудового розслідування, підсумкові 

процесуальні рішення, крім постанови про закриття кри-

мінального провадження та провадження щодо юридичної 

особи, все одно мають прийматися у межах строку досудово-

го розслідування, у зв’язку з чим все одно може виникнути 

питання про необхідність його продовження, навіть за умови 

застосування ст. 290 КПК України. 

Отже, практична ефективність реалізації досліджуваної 

норми, яка, мабуть, передбачалася як така, що дисципліну-
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ватиме учасників кримінального провадження, з позицій її 

змісту та кореляції з іншими нормами не досягає цієї мети, 

що вказує на необхідність її уточнення для забезпечення на-

лежної правової процедури продовження строків досудового 

розслідування. 

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що поло-

ження про не включення в строк досудового розслідування 

строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідуван-

ня сторонами кримінального провадження є зайвим, впливає 

на якість кримінального процесуального закону, породжує 

проблеми з обрахуванням строку досудового розслідування 

та з реалізацією загальної засади здійснення кримінального 

провадження у розумні строки в цілому.
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