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оптимальної взаємодії між працівниками поліції, а також регулярно проводи-
ти заняття та наголошувати на відповідальності працівників поліції за прийн-
яття процесуальних рішень в кримінальному провадженні. Підтримання пра-
цівників поліції в постійному тонусі допомагає налагодити ефективну роботу, 
швидке та повне розслідування кримінальних правопорушень, а також нала-
годити взаємодію між підрозділами національної поліції.  

Перед нашою, відносно молодою державою, ще стоїть дуже багато за-
дач по реформуванню законодавчої бази. Перейняття досвіду інших зарубіж-
них країн та внесення змін у законодавство, які будуть відповідати нормам 
міжнародних договорів, згода на які надана Верховною Радою України буде 
сприяти ефективній протидії злочинності в Україні. 
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ПОРУШЕННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 

Стаття 9 Міжнародного пакту про громадські та політичні права, а та-
кож ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гаран-
товано право кожного на розгляд справи упродовж розумного строку. 

Особливо гостро сьогодні постає завдання, щодо зменшення порушень 
розумних строків під час досудового розслідування. 

Метою даної роботи є аналіз і дослідження природи виникнення пору-
шення розумних строків та право потерпілого, підозрюваного та обвинуваче-
ного на оскарження недотримання або порушення розумного строку під час 
досудового розслідування. 

Відповідно до статті 28 КПК України, кожна процесуальна дія або про-
цесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Ро-
зумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання 
процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не 
можуть перевищувати передбачені КПК України строки виконання окремих 
процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Але ж, ді-
юче кримінально процесуальне законодавство України не для всіх слідчих 
(розшукових) дій та для прийняття процесуальних рішень передбачає конкре-
тні строки. Тому, необхідно звернути увагу на те, що недостатньо для дотри-
мання розумних строків тільки прийняття окремих процесуальних рішень, 
оскільки необхідні ще строки для їх виконання. Як свідчить практика, однією 
з головних причин недотримання розумних строків, є утворення складних 
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кримінальних проваджень. Оскільки, В рамках таких кримінальних прова-
джень розслідуються нерідко злочини, вчинені однією або декількома особа-
ми без урахування їх взаємного зв’язку, незважаючи на те, що їх окреме роз-
слідування і розгляд не відобразиться на всебічності, повноті й об’єктивності 
дослідження обставин справи, а у ряді випадків може призвести до більш 
швидкого, повного та об’єктивного її розслідування та розгляду.  

Законом визначено коло суб’єктів, відповідальних за дотримання розу-
мних строків на стадії досудового розслідування: 1) прокурор; 2) слідчий суд-
дя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції).  

Результати аналізу кримінального та кримінально процесуального зако-
нодавства свідчать, що саме прокурор є першою і головною процесуальною 
особою, яка може і повинна забезпечити дотримання законності слідчими та 
повноту прав сторін кримінального провадження навіть без їх безпосередньої 
участі у цьому процесі. Важливо звернути увагу, що дотепер не висвітлюва-
лось питання можливості оскарження прийнятого прокурором вищого рівня 
рішення за результатами розгляду скарги на недотримання розумних строків. 
Також, в ст. 308 КПК України не передбачено можливості оскаржувати недо-
тримання розумних строків суддею, а також взагалі не йдеться про компенса-
цію шкоди, яка була завдана в результаті недотримання розумних строків по-
садовими особами, хоча службові особи, винні в недотриманні розумних 
строків, можуть бути притягнуті до відповідальності, встановленої законом.  

Таким чином, якщо зміст норми права такий, що призводить до виник-
нення конфліктних ситуацій при її використанні, то таку норму необхід-
но привести у відповідність із реальним життям. 

З огляду на зазначене можна дійти висновку, що порушення розумних 
строків відбувається досить часто. Багато факторів сприяють цьому недоліку, 
який трапляється під час досудового слідства. Іноді, це трапляється з 
об’єктивних причин, іноді ні. Для поліпшення ситуації яка склалася, необхід-
но вдосконалити процесуальне законодавство, встановивши більш чіткі нор-
ми, щодо розумності строків під час досудового слідства. 
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