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             Загальні положення 

1/ Відсутність попередньої перевірки, 

наявність принципу невідкладності 

2/ Скасовано необхідність приймати 

формальні рішення про порушення 

кримінальної справи або відмову в 

порушенні кримінальної справи 

3/ Фактично усунуто оперативних 

працівників від вчинення процесуальних 

дій з підозрюваним чи потерпілим 



Початок досудового 

розслідування та його строки 
Стаття 214 

 Досудове розслідування розпочинається з 
моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань ( ЄРДР). 

 Строк внесення таких відомостей – слідчим, 
прокурором невідкладно, але не пізніше 24 годин 
після подання заяви, повідомлення про вчинення 
кримінального правопорушення або після 
самостійного виявлення ним з будь-якого джерела 
обставин, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення ( рапорт працівника 
правоохоронного органу з відомостями, які 
становлять зміст ЄРДР – підстава для внесення 
даних до реєстру). 



Будь-які слідчі дії, за винятком огляду 
місця події у невідкладних випадках, є 
незаконними та тягнуть за собою 
відповідальність. 

 Слідчий невідкладно повідомляє 
прокурора про початок досудового 
розслідування та інші відомості, які 
вносяться до Реєстру. 

 Згідно наказу ГПУ:  ЄРДР – єдина  
комп’ютерна  електронна  база  даних ( 
ГПУ – власник/адміністратор, слідчі, 
прокурори – реєстратори) 



Стаття 219 

 

Досудове розслідування повинно бути 
закінчено: 

 

1/ протягом 1 місяця з дня повідомлення 
особі про підозру у вчиненні кримінального 
проступку ( цей строк може бути 
продовжений до 2-х місяців); 

 

2/ протягом 2-х місяців з дня повідомлення 
особі про підозру у вчиненні злочину ( цей 
строк може бути продовжений: щодо злочинів 
невеликої або середньої тяжкості – до 6 
місяців, щодо тяжких або особливо тяжких 
злочинів – до 12 місяців). 



Загальна вимога ЄКПЛ – стаття 6 – розумний 
строк. 

 

Цей же принцип закріплений у статті 28 КПК 
2012 року. 

 

Стаття 306 КПК передбачає право 
підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого 
на оскарження прокурору вищого рівня 
недотримання розумних строків слідчим, 
прокурором під час досудового 
розслідування. Строк розгляду скарги – 3 дні. 
Службові особи, винні в недотриманні 
розумних строків, можуть бути притягнуті до 
відповідальності, передбаченої законом. 



Права підозрюваного, 

обвинуваченого 

Стаття 42 

 

Підозрюваний – особа, які повідомлено 

про підозру, або особа, яка затримана 

за підозрою. 

 

Обвинувачений – особа, обвинувальний 

акт щодо якої передано до суду. 



ПРАВА 

знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його 
підозрюють, обвинувачують, 

бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, 
передбачені КПК, а також отримати їх роз’яснення, 

на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого 
допиту з дотриманням умов конфіденційності… 

не говорити нічого з приводу підозри, обвинувачення або в будь-
який момент відмовитися відповідати на запитання, 

давати пояснення, показання з приводу підозри проти нього чи в 
будь-який момент відмовитися їх давати, 

вимагати перевірки обґрунтованості затримання, 

у разі затримання або застосування запобіжного заходу – 
тримання під вартою – на негайне повідомлення членів сім’ї, 
близьких родичів… про затримання і місце свого перебування 
згідно з положеннями ст. 213 КПК, 

збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази, 

брати участь у проведенні процесуальних дій, 



під час проведення процесуальних дій ставити запитання, 
подавати зауваження та заперечення щодо порядку 
проведення дій, які заносяться до протоколу, 

застосовувати   технічні   засоби   при   проведення   
процесуальних   дій  ( слідчий суддя, суд, слідчий, прокурор 
можуть це заборонити за певних підстав), 

заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, 
забезпечення безпеки, 

заявляти відводи, 

ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в 
порядку ст. 221 КПК та вимагати відкриття матеріалів згідно зі 
ст. 290 КПК, 

одержувати копії процесуальних документів та письмові 
повідомлення, 

оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, 
слідчого судді, 

вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними 
рішеннями чи діями, а також відновлення репутації, якщо 
підозра, обвинувачення не підтвердилися, 

користуватися рідною мовою або іншою мовою, якою володіє, 
в разі необхідності – користуватися послугами перекладача за 
рахунок держави. 



Права потерпілого 
 Стаття 56 

бути повідомленим про свої права та обов’язки, 
передбачені КПК, 

знати сутність підозри та обвинувачення, бути 
повідомленим про обрання, зміну чи скасування заходів 
забезпечення кримінального провадження та закінчення 
досудового розслідування, 

подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, 
суду, 

заявляти відводи та клопотання, 

за наявності відповідних підстав – на забезпечення 
безпеки, 

давати пояснення, показання або відмовитися їх давати, 

оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, 
прокурора, слідчого судді, суду, 

мати представника та в будь-який момент кримінального 
провадження відмовитися від його послуг, 



давати пояснення, показання рідною або іншою 
мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за 
рахунок держави користуватися послугами 
перекладача, 

на відшкодування завданої кримінальним 
правопорушенням шкоди, 

знайомитися з матеріалами, які безпосередньо 
стосуються вчиненого щодо нього кримінального 
правопорушення, в порядку, передбаченому КПК, у 
тому числі після відкриття матеріалів згідно зі ст. 
290 КПК, а також знайомитися з матеріалами 
кримінального провадження у випадку його 
закриття, 

застосовувати технічні засоби при проведенні 
процесуальних дій, 

одержувати копії процесуальних документів та 
письмові повідомлення, 

користуватися іншими правами, передбаченими 
КПК. 



     Під час досудового розслідування потерпілий має право: 

 

на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне 
правопорушення, визнання його потерпілим, 

отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав 
заяву, документ, що підтверджує її прийняття і 
реєстрацію, 

подавати докази на підтвердження своєї заяви, 

брати участь у слідчих ( розшукових ) та інших 
процесуальних діях, під час проведення яких ставити 
запитання, подавати свої зауваження та заперечення  
щодо порядку проведення дій, що заносяться до 
протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих ( 
розшукових ) та інших процесуальних дій, виконаних за 
його участі, 

отримувати копії матеріалів, які безпосередньо 
стосуються вчиненого щодо нього кримінального 
правопорушення, після закінчення досудового 
розслідування. 

На всіх стадіях кримінального провадження потерпілий 
має право примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і 
укласти угоду про примирення. 


