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такої особи слідчими суддями на власний розсуд. На нашу думку, правами 
особи яка оскаржує відповідне рішення можуть бути: право брати участь в 
судовому засіданні, право ставити питання, які є предметом судового розгля-
ду, право користуватися правової допомогою адвоката та інше. 

До того ж, цікавим є той факт що рішення слідчого про закриття кримі-
нального провадження суб’єктами оскаржене бути не може, хоча водночас 
таке саме рішення прокурора успішно оскаржується. Правду кажучи насам-
перед таке спостереження, пояснюється з тим, що слідчий приймає такі рі-
шення тільки у провадженнях, в яких нікому не повідомлялось про підозру, у 
іншому випадку кримінальне провадження може бути закрите тільки за рі-
шенням прокурора. 

Підсумовуючи наші спостереження можна сміливо зробити висновок, 
що подальші обговорення проблематики пов’язаної з застосуванням порядку 
оскарження до суду рішень, дій та бездіяльності слідчого або прокурора вба-
чається надзвичайно актуальним і сприятиме формуванню єдиної судової 
практики, гарантуванню права кожного на справедливий суд. 
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ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШВИДКОГО, 
ПОВНОГО ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

І СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЯК ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ 

В сучасній Україні громадськість дедалі більшу увагу приділяє діяльно-
сті органів держави, а саме: органів досудового розслідування, прокуратури і 
суду, на яких покладаються виконання завдань кримінального провадження, 
оскільки, відповідно до ст. 3 Конституції України, держава відповідає перед 
людиною за свою діяльність, тобто діяльність своїх органів, а утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. 

Завданнями кримінального провадження (згідно зі ст. 2 КПК України) є 
захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охо-
рона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального проваджен-
ня, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідуван-
ня і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопо-
рушення, був притягнений до відповідальності в міру своєї вини, жоден неви-
нуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 
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необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника про-
вадження була застосована належна правова процедура. 

Серед загально-соціальних завдань кримінального провадження, визна-
чених у ст. 2 КПК України завдання забезпечення швидкого, повного та не-
упередженого досудового розслідування і судового розгляду займає особливе 
місце, якому притаманна свій зміст та значення. 

Швидкість полягає в обов’язку органів досудового розслідування, про-
куратури та суду встановити обставини вчинення правопорушення, особу, яка 
його вчинила, а також його наслідки за допомогою процесуальних засобів та 
провести всі необхідні процесуальні дії і прийняти процесуальні рішення у 
якомога стислий строк, без невиправданої затримки, але у будь-якому разі не 
пізніше граничного строку, тобто в розумні строки, які відповідно до ст. 28 
КПК України визначаються як строки, що є об’єктивно необхідними для ви-
конання процесуальних дій та рішень, і які не можуть перевищувати передба-
чені чинним КПК України строки. 

Повнота полягає в тому, що у кожному кримінальному провадженні по-
винні бути встановлені всі обставини вчинення правопорушення, які входять 
до предмета доказування, визначеного в ст. 91 КПК України. 

Неупередженість знаходить своє значення в тому, що кримінальне про-
вадження має здійснювати уповноважена особа, яка не має власного інтересу 
в його кінцевому результаті, тобто значення полягає в обов’язку органів до-
судового розслідування, прокуратури та суду об’єктивно, без необґрунтованої 
підозри та обвинувального ухилу встановити і всебічно розглянути, за допо-
могою зібраних доказів, всі обставини вчиненого кримінального правопору-
шення. Зазначимо, що на сторону обвинувачення покладається обов’язок до-
казування всіх обставин вчиненого правопорушення. 

Виходячи з вищезазначеного стає зрозумілим зміст і значення швидко-
го, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розгля-
ду, яке полягає в тому, що всі процесуальні дії, які направлені на виявлення 
осіб, що вчинили кримінальне правопорушення й відновлення прав, свобод та 
законних інтересів осіб, чиї права були порушені, а також прийняття проце-
суальних рішень повинні бути реалізовані у найкоротший строк із забезпе-
ченням повноти і неупередженості. 

Одержано 20.04.2017 

* 

 
 
 
 
 
 


