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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У статті 3 Конституції України зазначено, що 

найвищою соціальною цінністю в Україні визнається людина, її життя і здоров’я, 

честь та гідність, недоторканність і безпека. Права і свободи, їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави. Закріплення в Основному Законі України вказаних 

основоположних принципів ґрунтується на Міжнародному пакті про громадянські 

і політичні права від 16 грудня 1966 р., ратифікувавши який, держава взяла на 

себе зобов’язання забезпечити будь-якій особі, що перебуває у межах її території 

та під її юрисдикцією, ефективний засіб правового захисту у випадку порушення 

прав і свобод. 

Наведені положення знайшли своє закріплення в ст. 55 Конституції України 

та ст. 24 Кримінального процесуального кодексу України, якими кожному 

гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності 

суду, слідчого судді, прокурора, слідчого. Особливої актуальності питання 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і 

службових осіб набуває у кримінальних процесуальних відносинах, адже сам 

факт вчинення кримінального правопорушення порушує права та свободи 

потерпілих, тоді як викриття осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, 

доведеність їхньої вини та притягнення до кримінальної відповідальності, що 

зазвичай супроводжується засобами процесуального примусу, потребує дієвого 

механізму захисту прав вказаних учасників кримінального провадження. Саме 

тому право особи на судовий захист є невід’ємним і гарантує захист інших її прав 

та законних інтересів, необхідну передумову справедливого судочинства, є 

запорукою дотримання державними органами та їх посадовими особами 

процесуальних прав та обов’язків. 

Поряд з удосконаленням механізму захисту прав, свобод і законних 

інтересів учасників кримінального провадження, у тому числі права на 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора, суду, низка питань, 

пов’язаних з таким оскарженням, не знайшли свого законодавчого урегулювання, 

зокрема, розширення рішень, дій, бездіяльності, які можуть бути оскаржені, 

порядок розгляду скарги, наслідки виконання задоволеної скарги тощо, що й 

спричиняє недотримання права особи на захист. 

Про актуальність дослідження зазначеного питання свідчать і дані 

статистичної звітності, згідно з якою упродовж 2015‒2018 рр. спостерігається 

стійка тенденція до збільшення кількості задоволених скарг судом на рішення, дії, 

бездіяльність органів досудового розслідування, прокуратури. Так, у 2015 р. 

судами було розглянуто 12 035 скарг на рішення, дії, бездіяльність слідчого або 

прокурора під час досудового розслідування злочинів, з яких 3874 було 

задоволено (тобто 32,2 %), 2016 р. – 12 361 скарга, з яких задоволено – 

4922 (39,8 %), 2017 р. 10 316 скарг, з яких задоволено – 4654 (45,1 %), 2018 р. – 
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9488 скарг, з яких задоволено – 4402 (46,4 %)1. Тобто, на тлі зменшення кількості 

подання скарг збільшується кількість їх задоволення, що свідчить про порушення 

прав громадян під час досудового розслідування. 

Теоретичне і практичне підґрунтя дисертації становлять наукові праці 

провідних учених процесуалістів, таких як: Ю. П. Аленін, В. І. Галаган, 

І. В. Гловюк, О. В. Капліна, О. П. Кучинська, Л. М. Лобойко, Є. Д. Лук’янчиков, 

В. Т. Маляренко, Д. М. Мірковець, В.Т. Нор, М. А. Погорецький, О. Ю. Татаров, 

В. В. Топчій, Л. Д. Удалова, В. І. Фаринник, В. Ю. Шепітько, О. Г. Шило, 

В. М. Юрчишин, О. Г. Яновська та ін.  

Окремі питання оскарження рішень, дій, бездіяльності під час досудового 

розслідування були предметом дисертаційного дослідження Д. М. Валігури, 

І. І. Зареви, О. В. Калиновського, Д. І. Клєпки, Л. М. Кирій, Д. П. Кисленка, 

Д. Є. Крикливеця, О. О. Ольховської, С. О. Пшенічка, В. І. Чорнобука, 

Г. В. Федотової, Л. В. Черечукіної.  

Водночас комплексне дослідження питань оскарження рішень, дій, 

бездіяльності слідчого, прокурора, які можуть бути оскаржені прокуророві або 

слідчому судді, наслідки розгляду прокурором або слідчим суддею скарг на 

рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування 

на сьогодні залишаються мало дослідженими. Наведене зумовлює необхідність 

розробки практичних рекомендацій щодо вирішення вказаних проблем, що й 

підтверджує актуальність обраної теми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження узгоджується з Пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки на період до 2020 року, затвердженими Законом України від 

9 вересня 2010 р. № 2519-VI, Концепцією реформування кримінальної юстиції 

України, затвердженою Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. 

№ 311/2008, Національною стратегією у сфері прав людини на період до 

2020 року, затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. 

№ 501/2015, Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 роки, затвердженою Указом Президента 

України від 20 травня 2015 р. № 276/2015, та спрямоване на виконання Плану 

заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її 

членства в Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 

2011 р. № 24/2011. 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» від 1 липня 2014 р., протокол № 3, та 

включено до планів науково-дослідних робіт навчального закладу. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

вирішення наукового завдання щодо розгляду особливостей оскарження 

рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового 

розслідування, а також розробка науково-теоретичних рекомендацій та 

пропозицій щодо вдосконалення правової регламентації та практики оскарження 

                                                             
1 Статистична звітність Генеральної прокуратури України. Офіційний сайт ГПУ. URL: 

https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html. 
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таких рішень, дій чи бездіяльності. 

Для досягнення цієї мети визначено такі основні задачі:  

- розкрити стан дослідження проблем оскарження рішень, дій, бездіяльності 

слідчого, прокурора під час досудового розслідування; 

- охарактеризувати зміст і визначити суб’єктів розгляду скарг на рішення, 

дії, бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування; 

- виокремити рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора, які можуть 

бути оскаржені прокуророві; 

- визначити наслідки розгляду прокурором скарг на рішення, дії, 

бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування; 

- дослідити рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора, які можуть бути 

оскаржені слідчому судді; 

- охарактеризувати наслідки розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії, 

бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування. 

– сформулювати пропозиції до кримінального процесуального 

законодавства щодо особливостей оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, 

прокурора під час досудового розслідування. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають у процесі 

оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового 

розслідування. 

Предметом дослідження є оскарження рішень, дій, бездіяльності 

слідчого, прокурора під час досудового розслідування . 

Методи дослідження обрані з урахування заявленої мети та задач, його 

об’єкта і предмета. Методологічною основою роботи слугували загальнонаукові 

та спеціальні методи пізнання: діалектичний метод надав можливість розглянути 

всі питання теми в динаміці, виявити їх взаємозв’язок і 

взаємообумовленість (розділи 1, 2, 3); методи системного аналізу та системно-

структурний використовувалися під час аналізу нормативно-правового 

регулювання питання оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора 

під час досудового розслідування (підрозділи 1.2, 2.1, 3.1); статистичний метод 

застосовувався в процесі з’ясування стану оскарження рішень, дій, бездіяльності 

слідчого, прокурора під час досудового розслідування (розділи 2, 3); формально-

логічний метод сприяв дослідженню повноважень прокурора, слідчого судді 

щодо розгляду скарг на рішення, дії, бездіяльність слідчого під час досудового 

розслідування (розділи 2, 3); метод порівняльного правознавства надав 

можливість провести аналіз українського законодавства та законодавства інших 

країн (розділи 2, 3); соціологічний метод застосовувався під час соціологічного 

опитування (анкетування) адвокатів, слідчих, прокурорів, слідчих суддів щодо 

питань розгляду скарг на рішення, дії, бездіяльність слідчого під час досудового 

розслідування (розділи 1, 2, 3); формально-юридичний метод дозволив розкрити 

питання повноважень прокурора, слідчого судді щодо розгляду скарг на рішення, 

дії, бездіяльність слідчого під час досудового розслідування, обґрунтувати 

висновки та пропозиції щодо внесення змін і доповнень до кримінального 

процесуального законодавства (розділи 1, 2, 3). 
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Емпіричну базу дослідження становлять офіційні дані (статистика, звіти, 

узагальнення, судові рішення) Європейського суду з прав людини, Верховного 

Суду, Генеральної прокуратури України, Національної поліції України), зведені 

дані соціологічного опитування 45 адвокатів, 23 суддів місцевих та апеляційних 

судів, 72 прокурорів територіальних органів Генеральної прокуратури України, 83 

слідчих органів досудового розслідування територіальних органів Національної 

поліції України (м. Київ, Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Київська, 

Кіровоградська, Одеська, Полтавська Харківська області) за період з 2014 до 

2018 рр., а також власний досвід роботи дисертанта в органах досудового 

розслідування та адвокатської практики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших в Україні комплексним монографічним дослідженням 

особливостей оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час 

досудового розслідування. Найістотнішими результатами дослідження, що 

зумовлюють його новизну та визначають внесок автора в розроблення зазначеної 

проблематики, є такі положення, висновки і пропозиції: 

вперше: 

- представлено авторську класифікацію суб’єктів розгляду скарг на рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого, прокурора залежно від їх правового статусу: 

суб’єкти, які здійснюють відомчий контроль; суб’єкти, які здійснюють 

прокурорський нагляд; суб’єкти, які здійснюють судовий контроль (слідчий суддя 

та колегія суддів апеляційного суду); 

- систематизовано рішення, дії, бездіяльність прокурора, слідчого, які 

можуть бути оскаржені на досудовому розслідуванні, на ті, що передбачені 

ст. 303 КПК України, та ті, які передбачені іншими нормами і визначають 

особливий порядок їх оскарження; 

- визначено та запропоновано нормативно передбачити процесуальний 

порядок виконання ухвали слідчого судді щодо задоволення скарги на рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, який полягає в ухваленні рішення про 

здійснення контролю прокурором щодо виконання ухвали слідчого судді; 

інформування прокурором скаржника про виконання ухвали слідчого судді; 

інформування суду про виконання ухвали у встановлені строки; 

- виокремлено пропозиції щодо закріплення окремою нормою, яка 

передбачала б можливість оскарження рішення, дії, бездіяльності слідчого, 

прокурора залежно від компетенції уповноваженого суб’єкта: подання скарги 

прокурору, а у разі відмови або часткового задоволення ‒ до слідчого судді; 

подання скарги слідчому судді; 

удосконалено: 

– порядок здійснення контролю щодо виконання рішення прокурора про 

задоволення скарги поданої на рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора під 

час досудового розслідування, який полягає в наданні вказівки про виконання 

прийнятого рішення, заслуховуванні про її виконання, прийнятті рішення про 

активізацію виконання вказівки прокурора; 

– поняття скарги, під якою слід розуміти офіційне письмове звернення 

особи до суб’єкта, уповноваженого на його розгляд і вирішення, з приводу 
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протиправних або необґрунтованих, на думку скаржника, рішення, дії чи 

бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування у 

кримінальному провадженні з метою усунення порушень прав і свобод особи 

та/або відновлення порушених законних прав та інтересів; 

- поняття оскарження під час досудового розслідування, під яким слід 

розуміти, процесуальне право уповноваженої законом особи на подання скарги на 

рішення, дію чи бездіяльність слідчого, прокурора до компетентного суб’єкта, 

наділеного процесуальним статусом у кримінальному провадженні, який на 

підставі доводів скаржника приймає процесуальне рішення щодо задоволення, 

часткового задоволення або відмови у задоволенні вимог, викладених у скарзі; 

- поняття рішення слідчого, прокурора, яке може бути оскаржене, тобто 

письмовий документ, передбачений кримінальним процесуальним законом, що 

приймається слідчим, прокурором у межах компетенції та за наявності підстав, 

передбачених КПК України, яке виражає їх внутрішнє переконання, що 

ґрунтується на підставі зібраних під час розслідування кримінального 

провадження доказів і встановлює правові наслідки для учасників кримінального 

провадження; 

- визначення ознак оскарження у кримінальному провадженні, які 

виражаються у сукупності повноважень – особи, яка подала скаргу, і суб’єкта, 

який здійснює її розгляд і вирішення; знаходить своє вираження у діяльності, що 

полягає у зверненні особи зі скаргою до компетентного суб’єкта, та відповідної 

діяльності посадової особи, уповноваженої на розгляд скарги; має своїм 

наслідком перевірку фактів і доводів, викладених скаржником, та прийняття за 

наслідками відповідного рішення щодо: необхідності скасування рішення, 

зобов’язання вчинити чи припинити дію, відмову у задоволенні вимог скаржника 

у випадку їх не підтвердження; 

дістали подальшого розвитку: 

– наукові ідеї щодо генезису становлення інституту оскарження у 

кримінальному процесі як основного інструменту захисту порушень прав та їх 

відновлення; 

- систематизація рішень слідчого, прокурора, що можуть бути оскаржені під 

час досудового розслідування, залежно від наслідків, які вони можуть спричинити 

для учасників кримінального провадження; 

- пропозиції щодо внесення низки доповнень до КПК України стосовно: 

строків направлення копії постанови про зупинення досудового розслідування та 

закриття кримінального провадження особам, наділеним правом на її оскарження; 

щодо доцільності передбачення як предмету оскарження на досудовому 

розслідуванні рішення слідчого, прокурора про оголошення розшуку 

підозрюваного; загальних вимог до клопотання про проведення процесуальних 

дій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані та викладені в роботі положення, висновки впроваджені та 

використовуються у:  

– науково-дослідній сфері – при подальшому дослідженні і вирішенні 

проблем, пов’язаних із оскарженням рішень, дій, бездіяльності слідчого, 
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прокурора під час досудового розслідування (акт впровадження Науково-

дослідного інституту публічного права від 21 вересня 2017 р.); 

– законотворчій діяльності – при внесенні змін і доповнень до 

кримінального процесуального законодавства України (довідка Інституту 

законодавства Верховної Ради України від 23 жовтня 2017 р.); 

– освітньому процесі – для підготовки та проведення лекцій, семінарських і 

практичних занять з навчальних дисциплін «Актуальні питання кримінального 

процесуального права», «Кримінально-процесуальне доказування», «Практикум зі 

складання кримінально-процесуальних документів», «Складання кримінально-

процесуальних документів на стадії досудового розслідування» (акт 

впровадження Національної академії внутрішніх справ від 17 березня 2018 р.); 

– практичній діяльності – як рекомендації під час досудового 

розслідування кримінальних правопорушень слідчими підрозділами (акт 

впровадження Головного слідчого управління Національної поліції України від 

25 травня 2018 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорювалися на кафедрі цивільного, господарського і адміністративного права та 

правоохоронної діяльності Інституту права та суспільних відносин Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна». Результати дослідження 

були оприлюднені на 5 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Правові засоби захисту прав людини в контексті 

трансформації українського суспільства» (м. Київ, 10–12 грудня 2015 р.); «Розвиток 

наукових досліджень у ХХІ столітті» (м. Київ, 27 травня 2016 р.); «Актуальні 

питання протидії злочинності в сучасних умовах: реалії, тенденції, перспективи» 

(м. Кривий Ріг, 19 травня 2017 р.); «Оперативно-розшукова діяльність Національної 

поліції: проблеми теорії та практики» (м. Дніпро, 20 жовтня 2017 р.); «Становлення 

та розвиток наукових досліджень» (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації викладені у 11 наукових 

публікаціях, серед яких п’ять статей, опублікованих в юридичних фахових 

виданнях України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, 

одна – в іноземному фаховому виданні та п’ять тез доповідей, опублікованих у 

збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 237 сторінок, із них основний 

текст – 177 сторінок, список використаних джерел – 32 сторінки 

(283 найменування) та п’ять додатків на 28 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено ступінь наукової 

розробки проблеми, зв’язок роботи з науковими програмами, мету, задачі, об’єкт і 

предмет дослідження, його методологічну, теоретичну та емпіричну основу, 

вказано на зв’язок роботи з державними програмами, сформульовано основні 

теоретичні положення, що характеризують наукову новизну, теоретичне і 
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практичне значення результатів, наведено дані про їх апробацію та публікації.  

Розділ 1 «Теоретико-правові основи оскарження рішень, дій, 

бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан дослідження проблем оскарження рішень, дій, 

бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування» 

проаналізовано праці сучасних учених і законодавство, яке стосується предмету 

оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового 

розслідування.  

Визначено поняття його змісту та вимог до скарг, засади оскарження 

рішення, дії чи бездіяльності слідчого, прокурора, розкрито межі та предмет під 

час оскарження на досудовому розслідуванні, розвиток і впровадження в 

кримінальний процес процедури розгляду й вирішення скарг під час судового 

засідання.  

Історичний екскурс засвідчив, що становлення інституту оскарження бере 

свій процесуальний початок з прийняття Зводу кримінального судочинства 

1864 р., нормами якого вперше передбачалась можливість сторони кримінального 

провадження звернутись до суду з метою оскарження дій особи, яка проводила 

слідство. В подальшому інститут оскарження фундаментально було закріплено у 

Конституції України та Кримінальному процесуальному кодексі України. 

Встановлено основні риси оскарження у кримінальному провадженні: 

виражається у сукупності повноважень – особи, яка подала скаргу, і суб’єкта, 

який здійснює її розгляд і вирішення; знаходить своє вираження у діяльності, що 

полягає у зверненні особи зі скаргою до компетентного суб’єкта, та відповідної 

діяльності посадової особи, уповноваженої на розгляд такої скарги; має своїм 

наслідком перевірку фактів і доводів, викладених скаржником, і прийняття за 

наслідками відповідного рішення щодо: задоволення, часткового задоволення або 

відмови у задоволенні вимог, викладених у скарзі.  

Визначено проблемні питання оскарження рішення, дії, бездіяльності 

слідчого, прокурора під час досудового розслідування, що потребують наукового 

вирішення, а саме: перелік рішень, дій, бездіяльність, що може бути оскаржено; 

вимоги та порядок розгляду скарги; наслідки розгляду скарги прокурором, 

слідчим суддею. 

У підрозділі 1.2 «Зміст і суб’єкти розгляду скарг на рішення, дії, 

бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування» 

охарактеризовано зміст скарги та суб’єктів розгляду скарг на рішення, дії, 

бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування.  

З’ясовано, що дії слідчого або прокурора, які можуть бути предметом 

оскарження на досудовому розслідуванні, полягають в активній формі поведінки 

уповноваженого на її проведення суб’єкта, спрямованій на вирішення завдань 

кримінального судочинства, що здійснюється відповідно до мети та підстав її 

проведення, у процесуальному порядку і в строки, передбачені кримінальним 

процесуальним законом.  

Виокремлено основні риси бездіяльності слідчого та прокурора: прояв 

пасивної поведінки слідчого, прокурора, що виражається у невиконанні або 
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неналежному виконанні обов’язку щодо необхідності вчинення певної 

процесуальної дії або прийняття процесуального рішення (43 %); необхідність 

виконання процесуальної дії або прийняття рішення покладено на слідчого, 

прокурора кримінальним процесуальним законом та іншими нормативними 

актами (31 %); сплив встановленого кримінальним процесуальним 

законодавством строку вчинення дії чи прийняття рішення (7 %); спричинення 

або можливість спричинення шкоди правам, свободам або інтересам особи 

внаслідок невиконання дії або неприйняття рішення (9 %). 

Зазначено, що бездіяльність слідчого, прокурора – це невиконання або 

неналежне виконання слідчим, прокурором покладених на них кримінальним 

процесуальним законодавством обов’язків щодо необхідності вчинення певної дії 

або прийняття певного рішення під час розслідування кримінального 

правопорушення, що спричинило або може завдати шкоди правам, інтересам 

учасників кримінального провадження.  

Визначено низку основних рис, властивих діям слідчого, прокурора: дія має 

активний характер; повинна здійснюватися відповідно до мети та правових 

підстав її проведення; слідчий, прокурор володіють повноваженнями на вчинення 

дії або наділені обов’язком вчинити певну дію; здійснення дії у процесуальному 

порядку, передбаченому законодавством; у випадках, передбачених КПК України, 

дія повинна бути вчинена у певний строк. 

Виокремлено категорії рішень слідчого, прокурора, які згідно з ч. 1 ст. 303 

КПК України є предметом оскарження на досудовому розслідуванні, через призму 

тих наслідків, які вони можуть спричинити для учасників кримінального 

провадження: рішення, які перешкоджають реалізації засади доступу до 

правосуддя (про зупинення досудового розслідування (п. 2 ч.1 ст. 303 КПК України); 

рішення про закриття кримінального провадження (п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 303 КПК 

України); рішення, що унеможливлюють участь особи у кримінальному 

провадженні (про відмову у визнанні потерпілим (п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України); 

рішення, що перешкоджають або ускладнюють учасникам кримінального 

провадження реалізацію їхніх процесуальних прав або обстоювання правової позиції 

у кримінальному провадженні (під час застосування заходів безпеки (п. 6 ч. 1 ст. 303 

КПК України); рішення про відмову в задоволенні клопотання про проведення 

слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК 

України); рішення про зміну порядку досудового розслідування та продовження (п. 8 

ч. 1 ст. 303 КПК України); рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на 

недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового 

розслідування (п. 9-1 ч. 1 ст. 303 КПК України); рішення, що суттєво обмежують і 

порушують права та законні інтереси особи (п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України). 

Розділ 2 «Повноваження прокурора щодо розгляду скарг на рішення, 

дії, бездіяльність слідчого під час досудового розслідування» складається з 

двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора, які 

можуть бути оскаржені прокуророві» визначено рішення, дії, бездіяльність 

слідчого, прокурора, які можуть бути оскаржені прокуророві, а також 

процесуальний порядок розгляду скарги. 
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Зазначено, що звернення зі скаргою на рішення, дії, бездіяльність слідчого, 

прокурора під час досудового розслідування для забезпечення прав особи під час 

досудового розслідування на такі дії здійснюється до керівника прокуратури чи 

керівника структурного підрозділу прокуратури вищого рівня. 

Розглянуто порядок розгляду скарги прокурором вищого рівня на рішення, 

дії, бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування 

кримінального провадження, що полягає у: вивченні змісту поданої 

скарги (відповідність законодавству та обґрунтованість поданої скарги); 

заслуховування слідчого, прокурора стосовно поданої скарги на його рішення, дії, 

бездіяльність; отримання додаткових відомостей в особи, яка подала скаргу; 

прийняття рішення по суті справи та забезпечення виконання прийнятого 

рішення. 

Встановлено, що за об’єктивних обставин строки розгляду та задоволення 

клопотання у порядку, передбаченому ст. 220 КПК України, у деяких випадках 

може перевищувати законодавчо передбачений строк до трьох діб, оскільки у разі 

задоволення чи часткового задоволення клопотання є необхідність погодження 

відповідного рішення про проведення певних слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також 

підготовки до їх проведення та безпосереднього проведення.  

Зазначено, що одним із видів бездіяльності слідчого, прокурора, що 

виражається у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор 

зобов’язані були вчинити у встановлений строк, є залишення без розгляду або 

розгляд з порушенням передбачених кримінальним процесуальним 

законодавством строків клопотання в порядку ст. 220 КПК України. 

Аргументовано, що оскарження розумних строків починається з моменту 

внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань і завершується моментом направлення до суду 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності або закриття кримінального провадження. 

Розгляд питання недотримання розумних строків під час досудового 

розслідування прокурором не забезпечує відновлення порушених прав сторін 

кримінального провадження. Розумні строки як предмет оскарження – це строки, 

достатні для належного розслідування кримінально-процесуального провадження 

в цілому, що передбачає виконання всіх необхідних процесуальних дій для 

всебічного та повного встановлення всіх обставин справи, виявлення винних осіб 

та на цій підставі прийняття відповідних процесуальних рішень у кримінальному 

провадженні. 

У підрозділі 2.2 «Наслідки розгляду прокурором скарг на рішення, дії, 

бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування» зроблено 

висновок, що наслідками розгляду прокурором скарг на рішення, дії, 

бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування є: 

задоволення скарги та її виконання в повному обсязі; задоволення скарги та 

невиконання рішення прокурора; оскарження рішення прокурора про відмову в 

задоволенні скарги до слідчого судді; повернення вилученого майна; притягнення 
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слідчого, прокурора до дисциплінарної відповідальності; відсторонення слідчого 

від досудового розслідування кримінального провадження. 

Констатовано, що за результатами розгляду прокурором скарги на рішення, 

дії, бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування 

приймається одне з таких рішень: задоволення скарги, що, своєю чергою, тягне за 

собою, поновлення законних прав та обов’язків скаржника, вирішення питання 

про притягнення прокурора, слідчого до передбаченої законом відповідальності 

та/або їх відсторонення; відмова у задоволенні скарги, наслідком чого є відмова 

виконати дії скаржника; часткова відмова у задоволенні скарги, наслідком якої є 

виконання частини порушених, на думку скаржника, прав. 

Визначено порядок здійснення контролю щодо виконання рішення 

прокурора про задоволення скарги, поданої на рішення, дії, бездіяльність 

слідчого, прокурора під час досудового розслідування кримінального 

провадження: надання вказівки слідчому, прокурору на виконання або 

припинення виконання певних дій (62 %); надання вказівки процесуальному 

керівнику забезпечити виконання рішення прокурора вищого рівня (51 %); 

надання вказівки керівнику органу досудового розслідування здійснити контроль 

за виконанням рішення прокурора (57 %); заслуховування слідчого, прокурора 

щодо виконання вказівки прокурора вищого рівня (25 %); надання доручення про 

активізацію виконання вказівки прокурора (37 %). 

Доведено, що, відмовляючи у задоволенні скарги на рішення, дії, 

бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування, прокурор 

зобов’язаний винести постанову, яка повинна містити: відомості про скаржника, 

суть поданої скарги; обґрунтовані підстави відмови у задоволенні скарги, за яких 

неможливо задовольнити таку скаргу; порядок подання скарги на рішення, дії, 

бездіяльність слідчого, прокурора до слідчого судді.  

Особа, яка подавала скаргу на рішення, дії, бездіяльність слідчого, 

прокурора під час досудового розслідування, у 24 % не отримує відповідь від 

прокурора про прийняте рішення або отримує інформацію без вказівки про 

обґрунтованість відмови у задоволенні скарги. З огляду на це надано практичні 

рекомендації та запропоновано здійснювати ознайомлення скаржника з 

прийнятим рішенням прокурора за його скаргою протягом 10 днів. 

Встановлено, що основними засобами прокурора щодо відновлення 

розумних строків є: надання вказівки та контроль за її виконанням (72 %); 

ініціювання питання про притягнення слідчого, прокурора до дисциплінарної 

відповідальності (12 %); ініціювання перед керівником органу досудового 

розслідування відсторонення слідчого та призначення іншого слідчого з метою 

здійснення досудового розслідування кримінального провадження (7 %). 

Розділ 3 «Повноваження слідчого судді щодо розгляду скарг на 

рішення, дії, бездіяльність слідчого під час досудового розслідування» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора, які 

можуть бути оскаржені слідчому судді» встановлено, що предметом 

дослідження слідчим суддею під час розгляду скарги на невнесення відомостей до 

ЄРДР є встановлення факту звернення особи з відповідною заявою або 



11 

 

повідомленням про вчинення кримінального правопорушення до 

правоохоронного органу; факт невнесення такої заяви чи повідомлення до ЄРДР; 

внесення заяви чи повідомлення до ЄРДР з порушенням 24-годинного терміну, 

передбаченого для здійснення вказаних дій. 

З’ясовано, що єдиною дією слідчого, прокурора, можливість оскарження 

якої передбачено ч. 1 ст. 303 КПК України, є дії при застосуванні заходів безпеки, 

визначено предмет дослідження слідчим суддею під час розгляду скарг вказаної 

категорії. За наслідками дослідження ухвал слідчих суддів, матеріалів 

кримінальних положень, кримінального процесуального законодавства, думок 

науковців і практичних працівників обґрунтовано доцільність доповнення 

переліку дій слідчого, прокурора, які підлягають оскарженню на досудовому 

розслідуванні, діями слідчого, прокурора щодо проникнення до житла чи іншого 

володіння особи без попереднього отримання ухвали слідчого судді, щодо 

затримання особи у порядку ст. 208 КПК України без ухвали слідчого судді, та 

запропоновано внесення відповідних змін до КПК України. 

Обґрунтовано, що окремі рішення слідчого, прокурора, які можуть бути 

оскаржені до слідчого судді, передбачають особливі умови одержання інформації 

про них: вилучення речей під час проведення НСРД; знищення відомостей, 

одержаних під час проведення НСРД; вилучення речей під час обшуку, огляду, 

які містять державну таємницю. 

Предметом дослідження слідчим суддею під час розгляду скарг на 

постанови про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчої 

(розшукової) дії або негласної слідчої (розшукової) дії, є: наявність клопотання до 

слідчого, прокурора про необхідність проведення слідчої (розшукової) дії або 

негласної слідчої (розшукової) дії (100 %); факт винесення слідчим, прокурором 

постанови про відмову в задоволенні клопотання або часткову відмову в його 

задоволенні (100 %); мотивованість та обґрунтованість постанови слідчого про 

відмову у задоволенні клопотання або часткове його задоволення (97 %); 

наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети 

проведення певної слідчої (розшукової) дії або негласної слідчої (розшукової) 

дії (95 %); доцільності та можливості її проведення на певному етапі досудового 

розслідування кримінального провадження (91 %); тяжкість злочину при 

клопотанні про проведення НСРД (47 %).  

Предметом дослідження під час розгляду скарг на рішення слідчого, 

прокурора при застосуванні заходів безпеки є питання щодо: наявності 

відповідної заяви чи повідомлення про застосування або скасування заходів 

безпеки; факту належності скаржника до осіб, передбачених ст. 2 Закону України 

«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 

та наявності у нього права клопотати про забезпечення заходів безпеки; наявності 

об’єктивних даних щодо загрози життю, здоров’ю майну скаржника; наявності 

обставин і підстав, що свідчать про необхідність застосування заходів безпеки або 

для їх скасування, застосування додаткових заходів, продовження чи заміни; 

обґрунтованості такого рішення слідчого, прокурора. 

Зазначено, що слідчий суддя під час розгляду скарги на рішення слідчого, 

прокурора про зупинення досудового розслідування досліджує: питання щодо 
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винесення слідчим, прокурором постанови про зупинення досудового 

розслідування та її обґрунтованості (100 %); повідомлення про підозру (97 %); 

факт проведення слідчим, прокурором необхідних і можливих заходів з метою 

повного, об’єктивного встановлення всіх обставин кримінального 

провадження (82 %); дотримання розумних строків досудового 

розслідування (43 %); наявність або відсутність доказів, що вказують на 

причетність до вчинення злочину конкретною особою (75 %), а також спеціальні 

підстави, передбачені ст. 280 КПК України. 

У підрозділі 3.2 «Наслідки розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії, 

бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування» встановлено, 

що у разі задоволення слідчим суддею скарги на рішення, дії, бездіяльність 

слідчого, прокурора під час досудового розслідування стороною обвинувачення 

вживаються дії, спрямовані на її виконання. З огляду на це запропоновано 

порядок здійснення контролю та відповідальність за невиконання ухвали слідчого 

судді. 

Визначено, що умисне невиконання стороною обвинувачення ухвали 

слідчого судді, якою задоволено скаргу на рішення, дії, бездіяльність слідчого, 

прокурора під час досудового розслідування, в судовому засідання може 

призвести до визнання доказів недопустимими та в кінцевому результаті до 

виправдувального вироку. 

Акцентовано увагу на тому, що судова практика свідчить, що ст. 307 КПК 

України не передбачає можливості прийняття рішення за скаргою у випадках, 

коли особа, яка подала скаргу, відмовилась від неї у судовому засіданні; скаржник 

не з’явився у судове засідання; на момент розгляду скарги встановлено, що 

кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом; вже існує 

рішення щодо аналогічного предмету та підстав тощо. Доведено, що вказане 

негативно впливає на дотримання прав особи, якою було подано скаргу. 

Небажання виконання слідчими, прокурорами ухвал слідчого судді або 

умисне зволікання з їх виконанням змушує скаржника повторно звертатись за 

захистом своїх прав, порушуючи питання про негайне виконання ухвали слідчого 

судді перед органами, які здійснюють контроль за діяльністю слідчого, 

прокурора, або повторно звертатись до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, 

прокурора, що полягає у невиконанні ухвали слідчого судді, та, як наслідок, 

внесення до ЄРДР відомостей про вчинення слідчим, прокурором кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 382 КК України. 

У разі умисного невиконання слідчим, прокурором ухвали слідчого судді, 

якою задоволено скаргу на рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора під час 

досудового розслідування, рекомендується звертатись із заявою про вчинення 

кримінального правопорушення з наданням підтверджуючих документів до 

відповідного територіального підрозділу Державного бюро розслідувань задля 

внесення відомостей до ЄРДР. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках сформульовано найбільш суттєві положення, отримані у 

результаті дисертаційного дослідження, наведено нове вирішення наукового 

завдання щодо особливостей оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, 

прокурора під час досудового розслідування, а також науково обґрунтовані 

рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення правової регламентації і 

практики оскарження рішень: 

1. Аналіз стану наукової розробки питання оскарження на досудовому 

розслідуванні та історичного аспекту його розвитку свідчить про послідовне 

формування у доктрині кримінального процесуального права правової думки 

щодо необхідності закріплення на законодавчому рівні права кожного 

громадянина на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності слідчого, 

прокурора шляхом запровадження відповідної засади кримінального судочинства. 

Водночас для забезпечення ефективного механізму реалізації вказаної засади, 

шляхом розширення меж судового контролю на досудових стадіях кримінального 

процесу, здійснення розгляду зазначеної категорії скарг на досудовому 

розслідуванні покладено на слідчих суддів. Наукові розробки і пропозиції 

науковців спричинили значний вплив на формування та закріплення в КПК 

України кримінальних процесуальних норм щодо оскарження рішень, дій та 

бездіяльності слідчого, прокурора під час здійснення розслідування кримінального 

провадження на досудовому розслідуванні. 

У монографічних працях Д. М. Валігури, І. І. Зареви, О. В. Калиновського, 

Д. І. Клєпки, Л. М. Кирій, Д. П. Кисленка, Д. Є. Крикливця, О. О. Ольховської, 

С. О. Пшенічка, В. І. Чорнобука, Г. В. Федотової, Л. В. Черечукіної та інших 

науковців вироблено та удосконалено наукове значення оскарження як інституту 

процесуального права, здійснено визначення поняття його змісту та вимог до 

скарг, засади оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора, 

розкрито межі та предмет під час оскарження на досудовому розслідуванні, 

розвиток і впровадження в кримінальний процес процедури розгляду й вирішення 

скарг під час судового засідання. Встановлено, що малодослідженим залишається 

питання про наслідки розгляду прокурором або слідчим суддею скарг на рішення, 

дії, бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування, а також з 

урахуванням реформування кримінальної процесуальної діяльності потребує 

детального розкриття питання, з урахуванням судової та слідчої практики, про 

рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора, які можуть бути оскаржені 

прокуророві, слідчому судді. 

2. Зміст скарги на рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора під час 

досудового розслідування – це факт порушення прав особи, який викладається 

особою (або її представником), права якої було порушено, у процесуальному 

документі, що містить відомості про: уповноважену особу (орган), якій 

адресована скарга; установчі дані скаржника; кримінальне провадження, в якому 

подається скарга; суть та обґрунтування скарги; заходи щодо відновлення 

порушених прав. 
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Рішення слідчого, прокурора, яке може бути оскаржене, – це письмовий 

документ, передбачений кримінальним процесуальним законом, що приймається 

слідчим, прокурором у межах компетенції та за наявності підстав, передбачених 

КПК України, яке виражає їх внутрішнє переконання, що ґрунтується на підставі 

зібраних під час розслідування кримінального провадження доказів і встановлює 

правові наслідки для учасників кримінального провадження.  

Уповноваженими суб’єктами на розгляд скарги щодо рішення, дій чи 

бездіяльності слідчого під час досудового розслідування є: суб’єкти розгляду 

скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, які здійснюють відомчий 

контроль; суб’єкти, які здійснюють процесуальне керівництво за дотриманням 

вимог законності слідчого під час досудового розслідування кримінального 

провадження; суб’єкти судового контролю за законністю дій слідчого у 

кримінальному провадженні; суб’єкти апеляційного судового контролю за 

законністю рішень слідчого під час досудового розслідування кримінального 

провадження. 

Уповноваженими суб’єктами на розгляд скарги щодо рішення, дій чи 

бездіяльності прокурора під час досудового розслідування є: суб’єкти, які 

здійснюють відомчий контроль (прокурор вищого рівня); суб’єкти судового 

контролю за законністю дій прокурора у кримінальному провадженні; суб’єкти 

апеляційного судового контролю за законністю рішень прокурора під час 

досудового розслідування кримінального провадження. 

3. Рішеннями, діями, бездіяльністю слідчого, прокурора, які можуть бути 

оскаржені прокуророві, є: невнесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань; клопотання про 

відмову у визнанні потерпілим і застосуванні заходів безпеки; повідомлення особі 

про підозру; постанова про зупинення досудового розслідування та закриття 

кримінального провадження. 

Підставами розгляду прокурором скарги на рішення, дії, бездіяльність 

слідчого, прокурора є: процесуальні – дотримання процесуальних строків; 

подання уповноваженою особою; відповідність переліку рішень, дій, 

бездіяльності, що підлягають оскарженню; подання скарги у встановленому 

порядку; формальні – наявність підстав вважати, що є порушення прав особи; 

наявність умов вважати, що є необхідність здійснення процесуальних дій на 

вимогу скаржника. 

4. Наслідками розгляду прокурором скарг на рішення, дії, бездіяльність 

слідчого, прокурора під час досудового розслідування є: задоволення скарги та її 

виконання в повному обсязі; задоволення скарги та невиконання рішення 

прокурора; оскарження рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги до 

слідчого судді; повернення вилученого майна; притягнення слідчого, прокурора 

до дисциплінарної відповідальності; відсторонення слідчого від досудового 

розслідування кримінального провадження. 

5. Рішенням про розгляд скарги на рішення, дії, бездіяльність слідчого, 

прокурора під час досудового розслідування, яке може бути оскаржене слідчому 

судді, є: а) невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань; б) відмова у задоволенні клопотання про 



15 

 

проведення експертизи, відібрання почерку, підпису та інших зразків для 

порівняльного дослідження, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій, у т.ч. на іншій території, застосування заходів безпеки, зміна 

порядку досудового розслідування та продовження, закриття кримінального 

провадження; в) недотримання розумних строків, повідомлення особі про підозру, 

постанова про зупинення досудового розслідування, про закриття кримінального 

провадження. 

Рішеннями, діями, бездіяльністю слідчого, прокурора, які можуть бути 

оскаржені слідчому судді, окрім закріплених ч. 1 ст. 303 КПК України, є: дії щодо 

відкликання, зміни або доповнення клопотання про застосування запобіжного 

заходу; постанова про залучення захисника; постанова про проведення слідчої 

(розшукової) дії на іншій території; постанова про виділення матеріалів 

кримінального провадження; постанова про об’єднання кримінальних 

проваджень; рішення про вилучення речей під час обшуку, огляду; 

незабезпечення участі захисника, коли його участь є обов’язковою. 

6. Наслідками оскарження бездіяльності слідчого, прокурора під час 

застосування заходів безпеки може бути не лише застосування заходів безпеки 

щодо особи, а й притягнення осіб до адміністративної 

відповідальності (розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, 

взятої під захист) або кримінальної відповідальності (несвоєчасне проведення 

певних дій щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, членів їхніх сімей та родичів, у випадку спричинення такими діями 

тяжких наслідків).  

Наслідками розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії слідчого, 

прокурора під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій є: повернення вилученого майна; відшкодування моральної та 

матеріальної шкоди; відновлення конституційних прав особи тощо. 

7. Обґрунтовано внесення змін і доповнень до КПК України, а саме: 

- ч. 1 ст. 303 КПК України доповнити пунктом 2-1, який викласти у 

наступній редакції: «рішення слідчого, прокурора про оголошення розшуку 

підозрюваного – підозрюваним, його захисником чи законним представником»; 

- ч. 4 ст. 303 КПК України викласти у такій редакції: «У скарзі на рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого або прокурора зазначаються: орган та/або посадова 

особа, якій подається скарга; прізвище, ім’я, по батькові, контактні дані 

скаржника; найменування (номер) кримінального провадження; суть скарги і 

зазначення особи, рішення, дії чи бездіяльність якої призвели до подання скарги; 

заходи, які необхідно здійснити для відновлення порушених прав внаслідок 

рішення, дії чи бездіяльності слідчого або прокурора; посилання на докази, якими 

обґрунтовується скарга.»; 

- ч. 4 ст. 280 КПК України викласти у наступній редакції: «Досудове 

розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за 

погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. Копія постанови протягом 3 діб надсилається стороні 

захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження.»; 
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- ст. 220 КПК України викласти у такій редакції: «Клопотання сторони 

захисту, потерпілого та його представника чи законного представника про 

виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані 

розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за 

наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання письмово 

повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в 

задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається 

особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних 

причин – надсилається їй. Строк задоволення клопотання становить 10 діб з дня 

надання слідчим, прокурором повідомлення про його задоволення.»; 

- до ч. 5 ст. 284 КПК України внести зміни та викласти її у наступній 

редакції: «Копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження 

надсилається заявнику, потерпілому, прокурору упродовж 3 діб з моменту її 

винесення. Прокурор протягом двадцяти днів з моменту отримання копії 

постанови має право її скасувати у зв’язку з незаконністю чи необґрунтованістю. 

Постанова слідчого про закриття кримінального провадження також може бути 

скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана 

протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії 

постанови. Копія постанови прокурора про закриття кримінального провадження 

та/або провадження щодо юридичної особи надсилається заявнику, потерпілому, 

його представнику, підозрюваному, захиснику, представнику юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, упродовж 3 діб з моменту її винесення.». 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ромасєв О. В. Оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, 

прокурора під час досудового розслідування. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Університет державної 

фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем оскарження 

рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування. 

Розкрито стан дослідження проблем оскарження рішень, дій, бездіяльності 

слідчого, прокурора під час досудового розслідування. Охарактеризовано зміст і 

визначено суб’єктів розгляду скарг на рішення, дії, бездіяльність слідчого, 
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прокурора під час досудового розслідування. Досліджено особливості прийняття 

рішення, дії, бездіяльності слідчого, прокурора, що можуть бути оскаржені 

прокуророві. Розглянуто питання недотримання розумних строків під час 

досудового розслідування як предмету оскарження під час досудового 

розслідування. Розкрито наслідки розгляду прокурором скарг на рішення, дії, 

бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування. Досліджено 

особливості прийняття рішення, дії, бездіяльності слідчого, прокурора, що 

можуть бути оскаржені слідчому судді. Розкрито наслідки розгляду слідчим 

суддею скарг на рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора під час 

досудового розслідування. 

Розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо 

особливостей оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час 

досудового розслідування. 

Ключові слова: слідчий, прокурор, слідчий суддя, оскарження рішень, 

оскарження дій, оскарження бездіяльності, досудове розслідування, розумні 

строки. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ромасев А. В. Обжалование решений, действий, бездействия 

следователя, прокурора во время досудебного расследования. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Университет государственной 

фискальной службы Украины. – Ирпень, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию проблем обжалования 

решений, действий, бездействия следователя, прокурора во время досудебного 

расследования. Осуществлен анализ научной разработки вопроса обжалования на 

предварительном расследовании и исторического аспекта его развития, что 

свидетельствует о последовательном формировании в доктрине уголовного 

процессуального права правовой мысли о необходимости закрепления на 

законодательном уровне права каждого гражданина на обжалование в суде 

решений, действий или бездействия следователя, прокурора посредством 

закрепления соответствующего принципа уголовного судопроизводства.  

Установлено, что мало исследованным остается вопрос о результатах 

рассмотрения прокурором или следственным судьей жалоб на решения, действия, 

бездействие следователя, прокурора во время досудебного расследования. 

Определено, что обжалование в досудебном расследовании – это 

процессуальное право уполномоченного законом лица на подачу жалобы на 

решение, действие или бездействие следователя, прокурора в компетентный 

субъект, имеющий процессуальный статус в уголовном производстве, который на 

основании доводов заявителя принимает процессуальное решение о 

удовлетворении, частичному удовлетворении или отказе в удовлетворении 

требований, изложенных в жалобе. Также сформулировано авторское 

определение понятия «жалоба на решение следователя, прокурора в досудебном 
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расследовании». 

Обосновано, что к субъектам рассмотрения жалоб на решения, действия или 

бездействие следователя, прокурора в зависимости от их должности относятся: 

ведомственный (руководитель органа досудебного расследования или прокурор), 

прокурорский (руководитель органа прокуратуры), судебный (судья местного 

суда), апелляционный (коллегия судей апелляционного суда). 

Систематизированы решения, действия, бездействие прокурора, 

следователя, являющиеся предметом обжалования к следственному судье: 

предусмотренные ст. 303 УПК Украины, предусмотренные иными положениями 

УПК Украины, определяющие особый порядок их обжалования. 

Отмечено, что разумные сроки как предмет обжалования – это сроки, 

достаточные для надлежащего расследования уголовно-процессуального 

производства в целом, что предполагает выполнение необходимых 

процессуальных действий для всестороннего и полного установления всех 

обстоятельств дела, выявления виновных лиц и на этой основе принятия 

соответствующих процессуальных решений в уголовном производстве. 

Доказано, что результатом рассмотрения прокурором жалоб на решение, 

действие, бездействие следователя, прокурора во время досудебного 

расследования является: удовлетворение жалобы и ее выполнение в полном 

объеме; удовлетворение жалобы и неисполнение решения прокурора; 

обжалование решения прокурора об отказе в удовлетворении жалобы к 

следственному судье; возврат изъятого имущества; привлечение следователя, 

прокурора к дисциплинарной ответственности; отстранение следователя от 

досудебного расследования уголовного производства. 

На основе анализа нормативных актов, следственной и судебной практики 

установлено, что предметом исследования следственным судьей жалоб на 

решения следователя, прокурора о прекращении досудебного расследования 

является: вопрос о вынесении следователем, прокурором постановления о 

приостановлении предварительного расследования и его обоснованности; 

сообщение о подозрении; факт применение следователем, прокурором всех 

необходимых и возможных мер с целью полного, объективного установления 

всех обстоятельств уголовного производства; соблюдение разумных сроков 

досудебного расследования; наличие или отсутствие доказательств, указывающих 

на причастность к совершению преступления конкретным лицом, а также 

специальные основания, предусмотренные ст. 280 УПК Украины. 

Обосновано, что последствием обжалования бездействия следователя, 

прокурора при применении мер безопасности может быть не только применение 

мер безопасности в отношении лица, но и привлечение лица к административной 

ответственности (разглашение сведений о мерах безопасности в отношении лица, 

взятого под защиту) или уголовной ответственности (несвоевременное 

проведение определенных действий по обеспечению безопасности лиц, 

участвующих в уголовном судопроизводстве, членов их семей и родственников, в 

случае причинения такими действиями тяжких последствий). 

Разработаны теоретические положения и практические рекомендации 

относительно особенностей обжалования решений, действий, бездействия 
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следователя, прокурора во время досудебного расследования. 

Ключевые слова: следователь, прокурор, следственный судья, 

обжалование решений, обжалование действий, обжалование бездействия, 

досудебное расследование, разумные сроки. 

 

SUMMARY 

 

Romasev O. V. Appeal against decisions, actions, inactivity of the 

investigator, the prosecutor during the pre-trial investigation. – The manuscript. 

The dissertation for obtaining the degree of Candidate of Law Sciences, specialty 

12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Judicial Expertise; Operative and 

Search Activities. – University of the State Fiscal Service of Ukraine. – Irpin, 2019. 

The dissertation is devoted to the complex research of the problems of appeal 

against decisions, actions, inactivity of the investigator, the prosecutor during the pre-

trial investigation. The status of research of appeal against decisions, actions, inactivity 

of the investigator, the prosecutor during the pre-trial investigation is revealed. The 

content and subjects of considering complaints against decisions, actions, inactivity of 

the investigator, the prosecutor during the pre-trial investigation are characterized. The 

features of decision-making, action, inaction of the investigator, the prosecutor, which 

may be appealed to the prosecutor, are investigated. The failure to comply with the right 

to trial within a reasonable time frame during the pre-trial investigation as an object of 

appeal during the pre-trial investigation is considered. The consequences of prosecutor's 

examination of individual complaints against decisions, actions, inactivity of the 

investigator, prosecutor during the pre-trial investigation are examined. The features of 

decision-making, action, inaction of the investigator, the prosecutor, which may be 

appealed to the investigating judge, are investigated. The consequences of the 

investigating judge's examination of individual complaints against decisions, actions, 

inactivity of the investigator, prosecutor during the pre-trial investigation are examined. 

The theoretical positions and practical recommendations concerning the appeal 

against decisions, actions, inaction of the investigator, the prosecutor during the pre-trial 

investigation are given. 

Keywords: investigator, prosecutor, investigating judge, appeal against 

decisions, appeal against actions, appeals against inactivity, pre-trial investigation, 

reasonable time frame. 
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