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Змоменту прийняття Україною
Конституції, у якій закріплено
високий правовий статус люди!

ни і громадянина, наша держава на!
близилась до світових цінностей —
справи захисту прав і свобод людини.
Великим здобутком Конституції Ук!
раїни є детальний виклад прав, свобод
та обов’язків людини і громадянина,
де враховано норми міжнародних нор!

мативно!правових актів, згоду на обо!
в’язковість яких було надано нашою
державою. У Конституції України
закріплено і правові засоби їх захисту,
більшість із яких можна розглядати як
процесуальну гарантію прав учасників
кримінального процесу [4].

Ще раніше, до прийняття Консти!
туції України (далі — Конституція),
31 жовтня 1995 р. Верховна Рада Ук!
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раїни прийняла Закон «Про приєд!
нання України до Статуту Ради Євро!
пи» [5; 6], і таким чином нашою дер!
жавою було взято на себе зобов’язання
привести своє національне законодав!
ство у відповідність до загальновизна!
них норм міжнародного права, тобто
правил поведінки, що визнаються
міжнародною спільнотою як юридич!
но обов’язкові, й, зокрема, тими, які
передбачені Конвенцією про захист
прав людини і основоположних сво!
бод (далі — Конвенція) [7].

У Конвенції, ратифікованої Зако!
ном України від 17 липня 1997 р.
№ 475/97!ВР, визначено основні пра!
ва і свободи людини, зокрема, право
кожної людини при визначенні її гро!
мадянських прав і обов’язків або при
висуненні проти неї будь!якого кримі!
нального обвинувачення на справед!
ливий і відкритий розгляд справи
впродовж розумного строку незалеж!
ним і безстороннім судом, створеним
відповідно до закону. Статтею 1 Кон!
венції передбачається, що Високі До!
говірні Сторони гарантують кожному,
хто перебуває під їх юрисдикцією,
права і свободи, визначені у розділі І
цієї Конвенції.

Незважаючи на приєднання Украї!
ни до низки міжнародних договорів,
слід констатувати, що є певні пере!
шкоди, які заважають нашій державі
набути статусу рівноправного члена
європейських міжнародних структур.
До них насамперед належить пробле!
ма із забезпеченням справедливого
розгляду кожної справи протягом
розумного строку у суді, адже справед!
ливий розгляд кримінальних справ,
крім інших умов, можливий лише за
наявності такої процедури, яка забез!
печує кожній людині захист її прав і
законних інтересів. Саме вимога побу!
дувати справедливий суд є однією із
головних вимог Ради Європи до Ук!

раїни, яка взяла на себе зобов’язання
зробити це при входженні в систему
цієї впливової міжнародної структури. 

Із набуттям Україною незалеж!
ності, ратифікацією низки міжнарод!
но!правових актів та переорієнтацією
у політичній, суспільній і соціальній
сферах у Кримінально!процесуальний
кодекс України (далі — КПК) 1960 р.
[8] було внесено низку змін ідео!
логічного характеру, а також зміни,
викликані конкретними проблемами
дізнання, досудового слідства та судо!
вого розгляду справ. Але фактично це
свідчило про те, що був зроблений ли!
ше «косметичний ремонт» окремих
його норм [9].

На думку деяких науковців, незва!
жаючи на внесені у КПК 1960 р. за ро!
ки незалежності численні зміни, він і
надалі залишається інквізиційним за
своєю суттю, що визначається насам!
перед виключно обвинувальною
спрямованістю діяльності органів
розслідування та існуючою процесу!
альною формою досудового прова!
дження у кримінальних справах. То!
му, безперечно, сучасні зміни в еконо!
мічній, соціальній та політичній
сферах життя нашої молодої держави
вимагали подальшого реформування
й кримінально!процесуального зако!
нодавства [10].

Отже, прийняття нового КПК ста!
ло нагальною необхідністю для Украї!
ни. І таке рішення Верховна Рада Ук!
раїни ухвалила 13 квітня 2012 р., і
новий Кодекс отримав путівку в жит!
тя під номером 4651!VI [1].

Минуло півроку з того моменту, як
Україна прийняла новий КПК. В офі!
ційному друкованому органі Верхов!
ної Ради України — газеті «Голос Ук!
раїни» — КПК був надрукований
19 травня 2012 р. [2]. Відповідно до
п. 1 розділу X «Прикінцеві положен!
ня» цей Кодекс, за винятком окремих
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його положень, набирає чинності че!
рез шість місяців з дня його опубліку!
вання 19 листопада 2012 р. [3].

З моменту прийняття КПК його
положення перебувають під постій!
ною увагою як науковців, так і прак!
тиків. Обговорення та вивчення Ко!
дексу здійснюється на різних заходах:
круглих столах, семінарах, конфе!
ренціях, про нього багато пишуть та
говорять у засобах масової інформації.
Вчені!процесуалісти працюють над
підручниками, коментарями до нового
КПК, розробляють навчальні курси,
щоб усім, хто з листопада 2012 р. поч!
не працювати за новою процедурою
кримінального судочинства, були зро!
зумілі не тільки окремі нові положен!
ня КПК, а і його загальні філософія та
спрямованість. 

Про сильні та слабкі сторони ново!
го КПК можна говорити багато. Але
скільки б критики не лунало на його
адресу, видається, що головне — це те,
що Кодекс є черговим кроком на шля!
ху реформування правової системи,
яке останнім часом активно відбу!
вається в Україні. Здійснення такої ре!
форми є об’єктивно необхідним і
викликано вимогами часу: воно спря!
мовано перш за все на те, щоб створи!
ти в нашій державі цивілізовану пра!
вову систему та адаптувати національ!
не законодавство до міжнародних
стандартів. Особливо це стосується
кримінального судочинства, де най!
частіше обмежуються права та свобо!
ди громадян і де у зв’язку з цим не!
обхідно передбачити дієві криміналь!
но!процесуальні гарантії їх захисту.

Загалом проблемам і напрямам
удосконалення національного кримі!
нально!процесуального законодавства
присвячували увагу багато науковців і
практиків, серед яких слід відмітити
праці В. Гевка, Ю. Грошевого, В. Зеле!
нецького, Н. Кадинова, В. Короля,

М. Костицького, М. Косюти, В. Нора,
І. Пікалова, П. Прилуцького, В. Пшон!
ки, Г. Середи, Л. Удалової, В. Фарин!
ника, В. Шепітька, М. Шумила та
інших авторів.

Під час обговорення проекту нового
КПК вченими висловлювалися слушні
думки, що у ньому мають бути врахо!
вані позитивний досвід функціонуван!
ня системи органів кримінальної юс!
тиції, загальновизнані міжнародні
стандарти захисту прав людини та ос!
новоположних свобод, перевірені бага!
торічною практикою процедури, які
довели свою ефективність і спроможні
забезпечити баланс публічних та при!
ватних інтересів, оскільки криміналь!
не судочинство здійснюється в інтере!
сах усього суспільства загалом і окре!
мої людини зокрема [11, 107].

Мета цієї статті — проаналізувати
деякі новели у галузі кримінального
судочинства, що були внесені у КПК
України, та виробити пропозиції щодо
удосконалення його норм.

Проект КПК, прийнятий із незнач!
ними змінами Верховною Радою Ук!
раїни 13 квітня 2012 р., був розробле!
ний робочою групою з питань рефор!
мування кримінального судочинства,
утвореною Указом Президента Украї!
ни від 17 серпня 2010 р. № 820 [12].
Цей проект попередньо розглядався та
обговорювався на спільних зустрічах
експертів Ради Європи та представ!
ників України 9 листопада 2011 р. у
м. Страсбурзі та 12 грудня 2011 р. у
м. Києві.

У пояснювальній записці до проек!
ту КПК зазначалось, що законодав!
ство, яке регулює порядок здійснення
кримінального судочинства, має за!
безпечувати не лише невідворотність
кримінального покарання, а й гаранту!
вати належне дотримання прав люди!
ни у кримінальному процесі, повагу до
її особистості, ставлення до неї як до
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особи, вина якої у вчиненні злочину
ще не доведена, а також забезпечувати
неупередженість та об’єктивність до!
судового розслідування та судового
розгляду, передбачати існування ефек!
тивних процедур, які надаватимуть
рівні процесуальні можливості сто!
роні обвинувачення і стороні захисту
та сприятимуть реальному утверджен!
ню змагальності кримінального про!
цесу. Водночас чинний КПК 1960 р.
неспроможний забезпечити досягнен!
ня цих завдань. Результатом реалізації
положень цього акта є кримінальний
процес, який характеризується оче!
видним обвинувальним ухилом, низь!
кою ефективністю досудових і судо!
вих процедур та їхньою надмірною за!
бюрократизованістю [1].

Необхідність внесення докорінних
змін у КПК об’єктивно підтвер!
джується офіційною статистикою
звернення громадян України до Євро!
пейського суду з прав людини (далі —
ЄСПЛ). На сьогодні Україна посідає
п’яте місце за кількістю поданих скарг
до ЄСПЛ. Урядовий уповноважений у
справах ЄСПЛ Н. Кульчицький зазна!
чив, що «на кінець вересня, згідно зі
статистикою ЄСПЛ, на першому місці
Росія, на другому Туреччина, третя —
Італія, четверта — Румунія і ми йдемо
п’ятими. Проти України зараз на роз!
гляді знаходиться десь 10 тисяч 400
скарг, що становить 7,5 % від загальної
кількості скарг, поданих до Європей!
ського суду» [13].

Як відомо, однією з основних під!
став для подання скарг у ЄСПЛ є три!
валість досудового та судового проце!
су в кримінальних справах. Саме для
подолання таких проблем основними
завданнями проекту КПК було визна!
чено: встановлення порядку кримі!
нального провадження на засадах
пріоритетності прав і свобод людини;
забезпечення реалізації принципів

змагальності та рівності сторін обви!
нувачення і захисту у кримінальному
процесі; вдосконалення й оптимізація
процедур кримінального провадження
та підвищення оперативності кримі!
нального судочинства.

Крім того, розробниками проекту
КПК підкреслювалося, що у ньому
пропонується скоротити процесуальні
строки, насамперед шляхом дебюро!
кратизації кримінального процесу, яка
передбачає: усунення необхідності
складення багатьох «формальних»
документів, широке застосування тех!
нічних засобів для проведення окре!
мих процесуальних дій (наприклад
допит у режимі відеоконференції),
запровадження спрощених видів про!
вадження, скасування інституту по!
вернення справ для проведення додат!
кового розслідування, позбавлення
судів першої інстанції повноважень
визначати подальшу долю апеляцій!
них скарг, суттєве обмеження підстав
для призначення нового розгляду у
суді першої інстанції за результатом
апеляційного перегляду справ тощо.

Значному зниженню тривалості
кримінального провадження сприяти!
ме також судовий контроль за здійс!
ненням досудового розслідування, що
дасть змогу зекономити час, пов’яза!
ний із розглядом скарг на рішення, дії
чи бездіяльність органів досудового
розслідування [1].

І проект нового КПК, і текст вже
прийнятого Верховною Радою Кодек!
су передавалися для експертного
дослідження та висловлення своїх
оцінок експертам Ради Європи [14;
15]. Згідно із заявою європейських ек!
спертів Джеремі Макбрайда, Лорени
Бахмаер Вінтер і Еріка Сванідзе після
прийняття КПК Верховною Радою
України у ньому враховані найваж!
ливіші рекомендації, які були зроблені
експертами Ради Європи українській
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владі під час консультацій. Експерта!
ми було проаналізовано відповідність
прийнятого КПК наведеним в екс!
пертній оцінці рекомендаціям. Водно!
час експерти зазначили, що, оцінюючи
проект КПК ще до останніх внесених
поправок, вони дійшли висновку, що
вже тоді він був ґрунтовним докумен!
том, який містив багато позитивних
змін і взяв до уваги чимало вимог
європейських стандартів регулювання
кримінального процесу [16].

Аналізуючи положення нового
КПК, можна дійти висновку про його
очевидну спрямованість на захист прав
людини та її законних інтересів, вихо!
дячи вже з формулювання у Кодексі за!
вдань кримінального судочинства.

Статтею 2 нового КПК передбачено,
що завданнями кримінального провад!
ження є захист особи, суспільства та
держави від кримінальних правопору!
шень, охорона прав, свобод та законних
інтересів учасників кримінального
провадження, а також забезпечення
швидкого, повного та неупередженого
розслідування і судового розгляду
справ з тим, щоб кожний, хто вчинив
кримінальне правопорушення, був
притягнутий до відповідальності в міру
своєї вини, жоден невинуватий не був
обвинувачений або засуджений, жодна
особа не була піддана необґрунтовано!
му процесуальному примусу і щоб до
кожного учасника кримінального про!
вадження була застосована належна
правова процедура. Як вбачається, ця
норма містить значно більш прогресив!
не викладення змісту завдань криміна!
льного провадження, ніж у попереднь!
ому КПК 1960 р.; у ній відчувається
прагнення законодавця до закріплення
основних прав учасників кримінально!
го провадження, орієнтованих на
міжнародні стандарти, та забезпечення
їх процесуальних гарантій у сфері
кримінального судочинства.

Для порівняння: у КПК України
1960 р. ст. 2, яка визначала завдання
кримінального судочинства, була
сформульована в редакції Закону від
15 грудня 1992 р. № 2857!ХІІ, тобто
зміни в неї вносилися законодавцем
вже після набуття Україною незалеж!
ності [8]. І тому, на перший погляд, її
зміст нібито відповідав вимогам часу.
Згідно з положеннями ст. 2 КПК
1960 р. завданнями кримінального су!
дочинства визначались: охорона прав
та законних інтересів фізичних і юри!
дичних осіб, які беруть у ньому участь;
швидке і повне розкриття злочинів;
викриття винуватих та забезпечення
правильного застосування законодав!
ства для того, щоб кожний, хто вчинив
злочин, був притягнений до відпові!
дальності і жоден невинуватий не був
покараний.

Водночас після прийняття Верхов!
ною Радою України у 1996 р. Консти!
туції України завдання кримінального
процесу потребували серйозних уточ!
нень. У Конституції України людину,
її життя і здоров’я, честь та гідність,
недоторканність і безпеку проголоше!
но найвищою соціальною цінністю, а
також визнано, що права і свободи
людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності дер!
жави; утвердження і забезпечення цих
прав та свобод є головним обов’язком
держави (ст. 3) [4]. У сфері криміна!
льного судочинства такі обов’язки по!
кладаються на судову владу, прокура!
туру, правоохоронні органи. Отже,
конституційні положення прямо вка!
зували на необхідність визначення в
новому КПК нових завдань, що сто!
ять перед кримінальним судочинст!
вом.

Спробуємо розібратись, які з за!
вдань КПК 1960 р. мали на меті захист
учасників кримінального судочин!
ства, а які — несли на собі відтінок
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ідеологічного забарвлення. До остан!
ніх, на нашу думку, належать такі за!
вдання, як швидке і повне розкриття
злочинів та невідворотність кримі!
нальної відповідальності.

Як свідчить практика, яким би ви!
соким не був рівень організації роботи
правоохоронних органів, досягти сто!
відсоткового розкриття зареєстрова!
них злочинів нашим правоохоронним
органам ще ніколи не вдавалося. Слід
визнати, що частина злочинів залиша!
ються не розкритими через причини,
які можна віднести до об’єктивних.
Отже, враховуючи наведене, вимога
закону щодо швидкого і повного роз!
криття злочинів та забезпечення
невідворотності кримінальної відпо!
відальності мала, скоріше, деклара!
тивний характер, оскільки при цьому
не бралися до уваги об’єктивні факто!
ри. Ймовірно, що теза про швидке роз!
криття злочинів була включена до
КПК 1960 р. для того, щоб спонукати
правоохоронні органи працювати
більш ефективно. На практиці ж це
призводило до приховування злочинів
від реєстрації, яке В. Зеленецький
влучно назвав «злочинною латент!
ністю злочинності» [17, 14], а також до
поширення практики безпідставного
притягнення невинуватих осіб до
відповідальності шляхом або приму!
шування їх до самообмови, або фаль!
сифікації доказів. І в першому, і в
другому випадках посадові особи пра!
воохоронних органів порушують за!
кон з метою зробити лише видимість
належного виконання завдань, перед!
бачених ст. 2 КПК.

Чи зміг уникнути законодавець
таких помилок при формулюванні за!
вдань кримінального судочинства у
новому КПК? Незважаючи на відвер!
то більш прогресивний характер ст. 2
нового КПК, в ній все ж таки залиши!
лися і певні недоліки, які майже авто!

матично були перенесені з КПК
1960 р. Зокрема, в новому КПК, хоч і в
дещо зміненому вигляді, але все ж
таки отримала право на життя теза
про «швидке розслідування і судовий
розгляд».

Вочевидь, законодавець, зазначаю!
чи про швидке розслідування і судо!
вий розгляд, мав на увазі необхідність
дотримання положень про розумність
строків кримінального провадження,
які випливають зі змісту п. 1 ст. 6 Кон!
венції та практики ЄСПЛ. Але «швид!
ке розслідування і судовий розгляд»
та «судовий розгляд упродовж розум!
ного строку» — ці поняття не є іден!
тичними. Ми погоджуємося з думкою
М. Костіна про те, що використаний у
чинному КПК термін «швидке роз!
слідування» не є тотожним сучасній
вимозі здійснення кримінального су!
дочинства у розумні строки [23, 371].

Можна зробити припущення, що
йшлося про негайне виконання окре!
мих процесуальних дій, пов’язаних з
обмеженням прав і свобод людини.
Як би там не було, серед юристів!
практиків існує слушна думка, що
швидке правосуддя не може бути
якісним. Тому питання співвідношен!
ня термінів «швидке розслідування і
судовий розгляд» та «судовий розгляд
упродовж розумного строку» є над!
звичайно актуальним та вимагає де!
тального аналізу.

Щодо поняття «розумний строк»,
то для національного кримінального
процесуального законодавства воно є
відносно новим і вперше вводиться у
ст. 28 КПК. До цього суб’єкти кримі!
нального провадження користувалися
поняттям «розумність строків», вихо!
дячи з тлумачення положень п. 1 ст. 6
Конвенції, практики ЄСПЛ та низки
інших міжнародно!правових актів, які
регламентують порядок провадження
у кримінальному судочинстві і, серед
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іншого, питання дотримання процесу!
альних строків. До них належать, зок!
рема, Міжнародний пакт про грома!
дянські та політичні права (1966 р.)
[18], Мінімальні стандартні правила
Організації Об’єднаних Націй, що сто!
суються відправлення правосуддя
відносно неповнолітніх (1985 р.) [19],
тощо. Інколи в міжнародно!правових
актах та у судовій практиці міжнарод!
них судових установ замість поняття
розумного строку по відношенню до
окремих процесуальних дій викорис!
товуються такі словосполучення, як
«невідкладно», «без невиправданої за!
тримки», «протягом мінімально не!
обхідного строку», але їх смислове
навантаження одне і те ж саме — до!
тримання вимог щодо розумного стро!
ку провадження.

Напевно, необхідно погодитися з
думкою С. Фоміна, який доводить, що
законодавець при визначенні поняття
процесуальних строків не сприйняв
наукового досвіду вчених!процесу!
алістів, які в різні роки займалися
цією проблематикою. Йдеться про те,
що строки — це не тільки проміжки ча!
су. Процесуальні строки, на думку
більшості вчених, — це час (виділено
С. Фоміним), установлений для
провадження слідчих та інших проце!
суальних дій. А основними проявами
часу є не лише тривалість, але і мить
[25, 735]. 

Тривалість має свій вираз, за слова!
ми Я. Аскіна, у часових одиницях
виміру (секунда, година, доба, місяць,
рік, сторіччя і т. д.), а мить — у часових
відносинах, що визначаються словами
«пізніше», «раніше» [26, 11].

Аналіз норм нового КПК дає
підстави для висновку, що законода!
вець приділяє значну увагу питанням,
пов’язаним із дотриманням розумних
строків кримінального провадження.
Це зумовлено насамперед тим, що ро!

зумність строків належить до загаль!
них засад кримінального проваджен!
ня, визначених у ст. 7 КПК (п. 21 ч. 1).
Крім того, слід зауважити, що строки
у кримінальному процесі використо!
вуються законодавцем як один із ва!
желів впливу на суб’єктів криміналь!
но!процесуальних правовідносин з
метою виконання завдань судочинст!
ва та захисту прав і законних інтересів
особи. Зокрема, у ч. 1 ст. 318 КПК за!
значається, що судовий розгляд має
бути проведений і завершений протя!
гом розумного строку.

Слід наголосити, що поняття ро!
зумних строків належить до оціноч!
них і визначається з урахуванням
низки обставин.

Так, ч. 1 ст. 28 КПК визначено, що
розумними вважаються строки, що є
об’єктивно необхідними для виконан!
ня процесуальних дій та прийняття
процесуальних рішень.

Як вважає А. Бандурка, позитивне
за суттю поняття «розумні строки»
повинно мати відповідні часові екві!
валенти, без яких воно може бути ви!
користане не на користь позивача чи
відповідача. Покликане протистояти
поширеній практиці затягування про!
цесів, воно може призвести до того,
що справи будуть розглядатися так
швидко в «розумні строки», що обви!
нувачений не зможе повною мірою
скористатися правом на захист [24].

Частиною 3 ст. 28 КПК передба!
чені критерії для визначення розум!
ності строків кримінального прова!
дження, до яких належать: складність
кримінального провадження, поведін!
ка учасників кримінального прова!
дження, поведінка державних органів,
зокрема спосіб здійснення слідчим,
прокурором і судом своїх повнова!
жень.

Саме такі критерії були запозичені
законодавцем із практики ЄСПЛ, яка
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відповідно до ст. 17 Закону України
«Про виконання рішень та застосуван!
ня практики Європейського суду з
прав людини» є джерелом права [20].
Так, у справі «Меріт проти України»
(Заява № 66561/01, 2004 р., п. 72)
ЄСПЛ визначив такі критерії розум!
ності строків: «Відповідно до преце!
дентної практики Суду розумність
тривалості провадження повинна виз!
начатись у світлі відповідних обста!
вин справи та з огляду на критерії,
передбачені прецедентною практикою
Суду, зокрема складність справи, по!
ведінка заявника, а також органів вла!
ди, пов’язаних зі справою (див., серед
інших джерел, рішення у справі
«Пелісьє і Сассі проти Франції»,
№ 25444/94, § 67, ЕСНК 1999!ІІ та
«Філіс проти Греції» (№ 2), рішення
від 27 червня 1997 р., ЕСНК 1997!ІV,
с. 1083, § 35)» [21].

Для визначення складності кримі!
нального провадження має враховува!
тись кількість підозрюваних, обвину!
вачуваних та кримінальних правопо!
рушень, щодо яких здійснюється про!
вадження, а також обсяг та специфіка
процесуальних дій, які є об’єктивно
необхідними для здійснення досудо!
вого розслідування. Це означає, що
якщо у кримінальному провадженні
задіяна велика кількість підозрюва!
них, обвинувачуваних, потерпілих
та/або свідків, або підозрюваними, об!
винувачуваними вчинена значна кіль!
кість кримінальних правопорушень, у
такому випадку судовий розгляд може
потребувати значно більше часу, ніж у
провадженні, в якому у вчиненні
кримінального правопорушення обви!
нувачується одна особа, кримінальне
провадження складається з одного
епізоду кримінального правопору!
шення та задіяна незначна кількість
свідків і потерпілих. Саме при роз!
слідуванні й розгляді складних кримі!

нальних проваджень — щодо великої
кількості кримінальних правопору!
шень або щодо значної кількості осіб,
які їх вчинили, — застосування тер!
міна, визначеного у завданнях кримі!
нального провадження, — «швидке
розслідування і судовий розгляд», бу!
де, м’яко кажучи, недоречним, оскіль!
ки не відповідатиме реаліям життя.

Повертаючись до поняття «розум!
ний строк», слід зазначити, що воно
не містить конкретних часових рамок і
не завжди збігається зі строком, відве!
деним на певну процесуальну дію.
Водночас у ч. 1 ст. 28 КПК зазна!
чається, що розумні строки не можуть
перевищувати передбачені цим Ко!
дексом строки виконання окремих
процесуальних дій або прийняття ок!
ремих процесуальних рішень.

У рішеннях ЄСПЛ також не вказу!
ються абсолютні часові рамки, тобто ті
конкретні мінімальні або максимальні
строки, які є необхідними для розслі!
дування та судового розгляду і
вирішення судом питання щодо вину!
ватості або невинуватості особи. До!
тримання чи недотримання критерію
розумності строків ЄСПЛ у кожному
конкретному випадку визначає інди!
відуально, на основі перевірки всіх об!
ставин справи. Водночас на держави
покладається обов’язок здійснювати
кримінальне провадження з якомога
найменшими витратами часу, уникаю!
чи необґрунтованих затримок та виз!
наючи права й свободи людини пріо!
ритетними порівняно з об’єктивними і
суб’єктивними обставинами, що зава!
жають або роблять неможливим
здійснення судочинства без невиправ!
даної затримки і зволікань.

Так, наприклад, у рішенні у справі
«Айбабін проти України», загальний
строк провадження у якій становив
чотири роки і три місяці (Заява
№ 23194/02, 2008 р.), ЄСПЛ встано!
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вив з боку держави порушення п. 1
ст. 6 Конвенції, зауваживши у п. 41:
«З огляду на складність справи, Суд
зазначає, що здійснення провадження
стосувалось одного епізоду, який
включав умисне вбивство двох осіб та
замахи на вбивство двох осіб, необхід!
ність допиту п’ятнадцяти свідків, про!
ведення кількох простих судово!ме!
дичних експертиз та відтворення
подій. Заявник був єдиним обвинува!
ченим у цій справі. Тому не можна ска!
зати, що провадження було настільки
складним, щоб виправдати його три!
валість» [22].

Дуже важливими з точки зору до!
тримання судами розумного строку є
положення ч. 5 ст. 28 КПК, відпо!
відно до якого кожен має право, щоб
обвинувачення щодо нього в найко!
ротший строк або стало предметом
судового розгляду, або щоб відпо!
відне кримінальне провадження щодо
нього було закрите. Особливої уваги
вимагає розгляд кримінального про!
вадження щодо осіб, які тримаються
під вартою, та неповнолітніх осіб.
Частиною 4 ст. 28 КПК передбачено,
що кримінальне провадження щодо
особи, яка тримається під вартою, не!
повнолітньої особи має бути здійсне!
но невідкладно і розглянуто в суді
першочергово.

На цьому наголошує й ЄСПЛ. Так,
у п. 40 раніше згадуваного рішення
ЄСПЛ «Айбабін проти України» Суд
ще раз підкреслив, що «важливість
спору для заявника має також бути
взято до розгляду. У цьому контексті
Суд нагадує, що той факт, що протя!
гом періоду, який був розглянутий,
заявник тримався під вартою, вимагає
особливої сумлінності з боку органів
влади і судів, які займаються справою
у відправленні правосуддя якнай!
швидше», пославшись при цьому та!
кож на справу «Абдоелла проти

Нідерландів» від 25 листопада 1992 р.
(п. 24, Зегіез А № 248!А).

Новий КПК також передбачає, що
підозрюваний, обвинувачений, потер!
пілий мають право на звернення до
прокурора, слідчого судді або суду з
клопотанням, в якому викладаються
обставини, що зумовлюють необхід!
ність здійснення кримінального про!
вадження (або окремих процесуаль!
них дій) у більш короткі строки, ніж ті,
що передбачені цим Кодексом (ч. 6
ст. 28 КПК).

Підсумовуючи викладене, можна
дійти таких висновків.

Як і в усіх сферах людського життя,
так і перед кримінальним судочинством
необхідно ставити реальні завдання.

Завдання кримінального судочин!
ства, встановлені у ст. 2 КПК, повинні
мати універсальний характер, оскіль!
ки їх виконання реалізується при ви!
явленні, розслідуванні та судовому
розгляді всіх без винятку криміналь!
них правопорушень.

Завдання кримінального судочин!
ства не можуть мати будь!яких ідео!
логічних нашарувань; вони мають бу!
ти конкретними та виконуваними.

Крім того, вони не повинні супере!
чити загальним засадам кримінально!
го провадження, передбаченим ст. 7
КПК, і, зокрема, розумності строків
кримінального провадження.

Розумні строки, як це випливає зі
змісту ст. 28 КПК, — це строки, що є
об’єктивно необхідними для виконан!
ня процесуальних дій та прийняття
процесуальних рішень без невиправ!
даної затримки і зволікань.

Фактично визначені у ст. 2 КПК за!
вдання кримінального провадження в
частині вимог забезпечення швидкого
розслідування і судового розгляду мо!
жуть вступати у конфлікт із поняттям
розумності строків кримінального
провадження, оскільки у певних кате!
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горіях кримінального провадження,
що відрізняються складністю, розумні
строки, які є об’єктивно необхідними
для виконання процесуальних дій та
прийняття процесуальних рішень, не
зажди можуть бути «швидкими».

З огляду на зазначене, на нашу дум!
ку, норму про завдання кримінального
провадження (ст. 2 КПК) доцільно ви!
класти у такій редакції:

«Завданнями кримінального про!
вадження є захист особи, суспільства
та держави від кримінальних правопо!
рушень, охорона прав, свобод та
законних інтересів учасників кримі!
нального провадження, а також забез!
печення повного та неупередженого
розслідування і судового розгляду про�

тягом розумного строку з тим, щоб
кожний, хто вчинив кримінальне пра!
вопорушення, був притягнутий до
відповідальності в міру своєї вини,
жоден невинуватий не був обвинува!
чений або засуджений, жодна особа
не була піддана необґрунтованому
процесуальному примусу і щоб до
кожного учасника кримінального про!
вадження була застосована належна
правова процедура».

Видається, що таке формулювання
завдань кримінального провадження
є найбільш оптимальним. Воно буде
відповідати міжнародним стандартам,
законам логіки і реаліям сьогодніш!
нього життя українського суспіль!
ства.
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ММаалляяррееннккоо  ВВ..  ТТ..,,  ШШааппооввааллоовваа  ОО..  АА..  ННооввиийй  ККррииммііннааллььнниийй  ппррооццеессууааллььнниийй  ккооддеекксс  УУккррааїїннии::
ппееррееввааггии  ттаа  ннееддооллііккии

ААннооттааццііяя.. У статті висвітлено проблеми співвідношення завдань кримінального проваджен&
ня та розумності строків у новому КПК України, зокрема, суперечливість між поняттями «швид&
ке розслідування і судовий розгляд» та «розумний строк». Запропоновано зміни до ст. 2 КПК
України з метою усунення суперечностей. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  швидке розслідування, судовий розгляд, розумний строк, процесуальні
строки. 

ММаалляяррееннккоо  ВВ..  ТТ..,,  ШШааппооввааллоовваа  ОО..  АА..  ННооввыыйй  УУггооллооввнныыйй  ппррооццеессссууааллььнныыйй  ккооддеекксс  УУккррааиинныы::
ппррееииммуущщеессттвваа  ии  ннееддооссттааттккии

ААннннооттаацциияя.. В статье освещены проблемы соотношения задач уголовного судопроизводст&
ва и разумности сроков в новом УПК Украины, в частности, противоречивость между поняти&
ями «быстрое расследование и судебное рассмотрение» и «разумный срок». Предложены
изменения в ст. 2 УПК Украины с целью устранения противоречий.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: быстрое расследование, судебное рассмотрение, разумный срок, про&
цессуальные сроки.

MMaalliiaarreennkkoo  VV..,,  SShhaappoovvaalloovvaa  OO..  TThhee  NNeeww  CCrriimmiinnaall  PPrroocceedduurraall  CCooddee  ooff  UUkkrraaiinnee::  AAddvvaannttaaggeess
aanndd  DDiissaaddvvaannttaaggeess

AAnnnnoottaattiioonn.. The article is devoted to the problem of correlation of tasks of criminal proceedings
and reasonable time in newly adopted Criminal Procedure Code of Ukraine, in particular contra&
diction in terms «prompt investigation and judicial scrutiny» and «reasonable time». The author pro&
posed changes to article 2 of Ukrainian CPC to settle the contradictions.

KKeeyy  wwoorrddss:: prompt investigation, judicial scrutiny, reasonable time, procedure duration. 
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