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Забезпечення права на захист при продовженні строку досудового розслідування слідчим суддею є багатоас-

пектною проблемою, у межах якої є ряд питань, на які слід звертати увагу при підготовці до участі у судово-

му засіданні з розгляду слідчим суддею клопотання про продовження строку досудового розслідування після 

повідомлення про підозру.

1. Кримінальний процесуальний кодекс України1 

не встановлює підсудність розгляду клопотання про 

продовження строку досудового розслідування. У цій 

ситуації можна було б використати, керуючись ч.  6 

ст. 9 КПК, аналогію, проте, враховуючи істотну дифе-

ренціацію підсудності стосовно клопотань по заходах 

забезпечення кримінального провадження, клопотань 

про обшук, неможливо визначити, яка ж норма має 

пріоритет у визначенні підсудності: місцезнаходження 

органу досудового розслідування або місце здійснен-

ня досудового розслідування, адже нерідко ці місця 

відрізняються, особливо у ситуаціях реєстрації органу, 

до складу якого входить слідчий підрозділ, поза місцем 

фактичного розташування органу досудового розсліду-

вання. Таким чином, у випадку, коли місцезнаходження 

органу досудового розслідування та місце здійснення 

досудового розслідування не  збігаються, визначити 

правильну підсудність, використовуючи аналогію, не-

можливо через відсутність загальної норми КПК сто-

совно підсудності клопотань, скарг, заяв слідчому судді.

Юридична невизначеність підсудності у цьому ви-

падку спричиняє порушення права на справедливий 

суд. Адже, враховуючи те, що у справах, які стосуються 

«кримінального обвинувачення», захист ст. 6 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод2 

починається з  офіційного повідомлення особі про 

підозру («Екле проти Німеччини» (Eckle v. Germany), 

п. 73-75) або з практичних заходів, як-от обшук, коли 

така особа вперше суттєво постраждала від «обвину-

вачення» («Фоті проти Італії» (Foti v. Italy), п. 52-53)3, 

1 Далі за текстом — КПК. 

2 Далі за текстом — Конвенція. 

3 Віткаускас Д., Диков Г. Захист права на справедливий суд відповідно до Європейської конвенції з прав людини (друге видання). Рада Європи, 

2-ге видання (українська версія), лютий 2018 року. С. 29-30.
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то, відповідно, положення ст. 6 Конвенції та ст. 8 За-

кону України «Про судоустрій і статус суддів» стосов-

но права особи на повноважний суд поширюються 

і на розгляд заяв, скарг, клопотань слідчим суддею. 

Визначити повноважний суд у аспекті слідчого судді 

у  випадку, який розглядається, неможливо, а  отже, 

відсутня належна правова процедура продовження 

строків досудового розслідування слідчим суддею. 

Відтак, враховуючи, що збирання та перевірка дока-

зів, ініціація та вирішення клопотань стосовно заходів 

забезпечення кримінального провадження, виконан-

ня вимог ст. 290 КПК, складання та вручення обвину-

вального акта мають здійснюватися у межах строків 

досудового розслідування, прийняття таких рішень 

за такого продовження строку досудового розсліду-

вання є незаконним.

На  це слід, по-перше, вказувати у  запереченнях 

на клопотання про продовження строку досудового 

розслідування, і після цього — клопотань про засто-

сування, зміну, продовження заходів забезпечення 

кримінального провадження, по-друге, при отриманні 

повідомлення про завершення досудового розсліду-

вання та надання доступу до матеріалів досудового 

розслідування. Надалі у підготовчому судовому про-

вадженні доцільним є подання заперечень на ухвалу 

слідчого судді про продовження строку досудового 

розслідування та заявлення клопотання про повер-

нення обвинувального акта прокурору як такого, який 

складено та вручено з пропуском строків досудового 

розслідування, а у судовому розгляді — про визнан-

ня недопустимими усіх доказів, зібраних після про-

довження строку досудового розслідування слідчим 

суддею.

2. Частина 3 ст. 295 КПК прямо передбачає, що ко-

пія клопотання вручається слідчим або прокурором, 

який здійснює нагляд за додержанням законів під час 

проведення цього досудового розслідування, підо-

зрюваному та його захиснику не пізніше ніж за п’ять 

днів до дня подання клопотання прокурору, уповнова-

женому на розгляд питання про продовження строку 

досудового розслідування. Стаття 295-1 КПК, натомість, 

такої норми не містить, при тому, що таке клопотання 

розглядається за участю підозрюваного та його за-

хисника. Враховуючи те, що завчасне ознайомлення 

з цим клопотанням забезпечує можливість сторони 

захисту вказати на  неефективність діяльності слід-

чого, прокурора, які протягом відведеного законом 

строку не  змогли всебічно, повно дослідити обста-

вини кримінального провадження, а також прий няти 

необхідні процесуальні рішення, на недоліки форми 

і змісту клопотання, на недотримання слідчим, проку-

рором вимог ст. 28 КПК при вчиненні процесуальних 

дій та прийнятті процесуальних рішень, а у більш ши-

рокому контексті — змагальність сторін криміналь-

ного провадження, то слід, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК, 

визнати, що  підозрюваний, захисник мають право 

отримати копію клопотання не  пізніше ніж за  п’ять 

днів до  дня подання клопотання до  слідчого судді. 

У разі, якщо клопотання не вручається стороні захисту, 

то  при розгляді його слідчим суддею слід клопота-

ти про відкладення розгляду клопотання та надання 

достатнього часу для ознайомлення з клопотанням 

та підготовки заперечень не тільки на ч. 6 ст. 9 КПК, 

а й на ст. 6 Конвенції у частині права підозрюваного 

мати час і можливості, необхідні для підготовки свого 

захисту, та відсутність ефективного засобу юридично-

го захисту стосовно незаконного/необґрунтованого 

продовження строку досудового розслідування у ре-

зультаті розгляду клопотання, ураховуючи, що така 

ухвала слідчого судді не оскаржується.

3. Аналіз судової практики показує, що основними 

аргументами заперечення можливості продовження 

строку досудового розслідування є такі:

— незаконність клопотання про продовження 

строку досудового розслідування. Як приклад може-

мо навести ухвалу слідчого судді Індустріального 

районного суду м. Дніпропетровська від 28.01.19 р., 

відповідно до якої захисник обґрунтовував, що кло-

потання про продовження строку досудового роз-

слідування підлягає поверненню слідчому у зв’язку 

з  його невідповідністю вимогам ч.  2 ст.  295-1 КПК, 

а саме незазначенням у клопотанні правової кваліфі-

кації кримінального правопорушення, а також відсут-

ністю у додатках до клопотання даних щодо трафіків 

телефонних з’єднань, на які слідчий посилається як 

на доказ обґрунтованості підозри4;

— безпідставність клопотання про продовжен-

ня строку досудового розслідування. Так, відповідно 

4 Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.01.19 р., справа № 202/35/19. URL: reyestr.court.gov.ua/

Review/79434253. 
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до  ухвали слідчого судді Долинського районного 

суду Кіровоградської області від 06.07.18 р. вбачаєть-

ся, що захисник ОСОБА_2 у судовому засіданні, запе-

речуючи проти клопотання та продовження строку 

досудового розслідування, пояснила, що складання 

нової підозри, необхідність ознайомлення сторін з ма-

теріалами справи, складання обвинувального акта 

не є підставою для продовження строку досудового 

розслідування. Оскільки судові експертизи призначе-

но, відповідно результати цих експертиз можуть бути 

відкриті сторонам під час судового провадження. Та-

кож слідчим не  доведено неможливість отримання 

висновків експертів до  закінчення продовженого 

строку досудового розслідування5;

— необґрунтованість клопотання про продов-

ження строку досудового розслідування. Прикладом 

цього може слугувати ухвала слідчого судді Ірпінсько-

го міського суду Київської області від 13.02.19 р., згідно 

з якою захисник ОСОБА_1 у судовому засіданні запе-

речував проти клопотання, оскільки не надано доказів 

тих обставин, що ця справа має особливу складність, 

що існує об’єктивна необхідність у продовженні стро-

ку досудового розслідування6;

— бездіяльність сторони обвинувачення під час 

досудового розслідування. Зокрема, в  ухвалі слід-

чого судді Ковпаківського районного суду м. Суми 

від 29.08.18 р. відмічається, що підозрюваний та за-

хисник заперечували проти задоволення клопотання, 

оскільки слідчим у попередніх клопотаннях про про-

довження строку досудового розслідування зазнача-

лися ті ж самі підстави, що в цьому клопотанні. Слідчі 

дії в кримінальному провадженні не проводяться, по-

рушуються розумні строки досудового розслідування, 

кримінальне провадження не є багатоепізодним і не 

потребує здійснення досудового розслідування про-

тягом шести місяців7.

Однією з  підстав для  відмови слідчим суддею 

у задоволенні клопотання про продовження строку 

досудового розслідування до  повідомлення особі 

про підозру визначається протиправність тако-

го клопотання (ч.  4 ст.  295-1 КПК). При цьому КПК 

не визначає, що необхідно розуміти під такою про-

типравністю. У ч. 9 ст. 264 Кодексу адміністративного 

судочинства України знаходимо уточнення законо-

давця щодо цього поняття. Так, відповідно до  за-

значеної правової норми протиправне розуміється 

як незаконне чи  таке, що  не відповідає правовому 

акту вищої юридичної сили. Отже, можемо зробити 

висновок, що законодавець, хоча й у законодавстві 

про адміністративне судочинство, вживає поняття 

«протиправність» як рівнозначне поняттю «незакон-

ність». На наш погляд, таке тлумачення є прийнятним 

до  кримінального процесуального законодавства. 

При цьому відзначимо, що згідно з абз. 3 ч. 2 ст. 295-

1 КПК слідчий суддя, встановивши, що  клопотання 

подано без додержання вимог ст. 295-1 КПК, повертає 

його прокурору, слідчому, про що постановляє ухва-

лу. Доречно буде зазначити, що ст. 295-1 КПК є бан-

кетною правовою нормою, що  містить посилання 

на ст. 294 КПК, яка, в свою чергу, також є банкетною 

з відсилкою до ст. 219 КПК. На наш погляд, недотри-

мання стороною обвинувачення вимог  ст. 219, 294 

та  295-1 КПК при поданні клопотання про продов-

ження строку досудового розслідування є нічим ін-

шим, як проявом протиправності, оскільки недотри-

мання вимог закону є незаконністю, а незаконність 

рівнозначна протиправності. Таким чином, за наяв-

ності протиправності клопотання про продовжен-

ня строку досудового розслідування слідчий суддя 

може або  повернути клопотання в  порядку абз.  3 

ч. 2 ст. 295-1 КПК, або відмовити у його задоволенні, 

відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК. Такий подвійний ха-

рактер правового регулювання, на наш погляд, супе-

речить принципу правової визначеності. Усунути таку 

нормативну неузгодженість, на наш погляд, можливо 

шляхом диференціації наслідків залежно від різновиду 

протиправності заявленого клопотання. Оскільки при 

поверненні слідчому, прокурору клопотання про про-

довження строку досудового розслідування зберіга-

ється можливість повторного його заявлення, то такий 

наслідок має застосовуватися до протиправності, яка 

може бути усунута шляхом подання нового клопотан-

ня. Враховуючи те, що відмова в задоволенні відповід-

ного клопотання позбавляє сторону обвинувачення 

5 Ухвала слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області від  06.07.18  р., справа №  88/877/18. URLreyestr.court.gov.ua/

Review/75335329. 

6 Ухвала слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 13.02.19 р., справа № 367/8210/18. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/79788198.

7 Ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 29.08.18 р., справа № 592/12327/18. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/76124188. 
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права повторного звернення, відповідно до  ч.  7 

ст. 295-1 КПК таке повноваження слідчого судді має 

бути реалізовано за наявності протиправності клопо-

тання, яка не може бути усунута шляхом подання ново-

го клопотання. Крім того, як випадки протиправності 

клопотання можливо кваліфікувати ситуації, коли: 

1)  повідомлення про підозру було здійснено із  по-

рушенням норм КПК України, адже у такому випадку 

строк узагалі не можна вважати таким, що почався, 

тому, відповідно, немає строку, стосовно якого може 

ставитися питання про продовження; 2) клопотання 

подане органом досудового розслідування, який про-

водить досудове розслідування із порушенням правил 

щодо підслідності; 3) у діях підозрюваного відсутній 

склад кримінального правопорушення. Цей перелік 

не є вичерпним.

4. Частина 9 ст. 295-1 КПК передбачає, що ухвала 

слідчого судді, прийнята за  результатами розгляду 

клопотання про продовження строку досудового 

розслідування, оскарженню не  підлягає. Проте це 

не свідчить про те, що немає необхідності пробувати 

подавати такі апеляційні скарги. Адже конституційною 

засадою судочинства є забезпечення права на апеля-

ційний перегляд справи та у визначених законом ви-

падках — на касаційне оскарження судового рішення, 

тобто, по суті, передбачено, що загальним правилом 

є  можливість апеляційного оскарження. Така скар-

га може бути мотивована посиланнями на практику 

ЄСПЛ.

У цілому ст. 6(1) (ст. 6-1) Конвенції не зобов’язує До-

говірні держави створювати апеляційні або касаційні 

суди. Тим не менше, держава, яка створює такі суди, 

повинна забезпечити, щоб підсудні користувалися 

в цих судах основними гарантіями, що містяться в ст. 6 

(п. 25 рішення «Делькур проти Бельгії»). У контексті 

оскарження ЄСПЛ зазначає, що  загалом Договірні 

Сторони мають широкі межі свободи розсуду щодо 

визначення порядку реалізації права, передбаченого 

ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції. У контексті питання 

доступу Суд вважає прийнятним, зокрема, те, що у дея-

ких країнах підсудний, який бажає оскаржити рішення 

суду, інколи повинен отримати на це дозвіл (рішення 

«Руслан Яковенко проти України» (заява № 5425/11)). 

Спосіб, у  який ст.  6 застосовується до  апеляційних 

та касаційних судів, має залежати від особливостей 

процесуального характеру, а також до уваги мають 

бути взяті норми внутрішнього законодавства та роль 

касаційних судів у них (рішення «Мельник проти Укра-

їни», заява № 23436/03).

Крім  того, необхідність апеляційного перегляду 

можливо аргументувати тим, що його неможливість 

свідчить про відсутність ефективного засобу юри-

дичного захисту, гарантованого ст. 13 Конвенції, пра-

ва на  розгляд справи протягом розумного строку. 

Для того, щоб відповідати вимогам ст. 13 Конвенції, 

засоби юридичного захисту повинні бути ефектив-

ними як у теорії, так і на практиці, зокрема, органи 

державної влади держави-відповідача своїми діями 

або  бездіяльністю не  повинні невиправдано та  не-

обґрунтовано перешкоджати їхньому використанню. 

Іншими словами, для того, щоб бути ефективним, засіб 

юридичного захисту має бути незалежним від будь-

якої дискреційної дії державних органів влади; бути 

безпосередньо доступним для тих, кого він стосується; 

спроможним запобігти виникненню або продовженню 

стверджуваного порушення чи забезпечити належне 

відшкодування за будь-яке порушення, яке вже мало 

місце (п. 110 рішення «Вінтман проти України», заява 

№ 28403/05).

Таким чином, слід констатувати, що правова рег-

ламентація продовження строку досудового розслі-

дування має суттєві недоліки та прогалини в контексті 

забезпечення права на захист. Проте в силу імператив-

ності засад кримінального провадження та практики 

ЄСПЛ сторона захисту не позбавлена процесуальних 

можливостей здійснювати ефективний захист при ви-

рішення питання про доцільність подальшої тривало-

сті досудового розслідування.


