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Щодо окремих проблем визначення 
строку подання апеляційної скарги на 

ухвалу слідчого судді 
 

Кмлпрзрууія Укоаїлз у праррі 55 
гаоалрує ноавм ла мпкаоедлля в пугі 
оіхдлщ, гіи фз бджгіяйщлмпрі могалів 
гдоеавлмї вйагз, могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, нмпагмвзт і пйуебм-
взт мпіб. Коік рмгм, жгіглм н. 8 ф. 1 
пр. 129 Оплмвлмгм Закмлу жабджнд-
фдлля ноава ла андйяуіилзи ндодгйяг 
пноавз ра у взжлафдлзт жакмлмк вз-
нагкат – ла капауіилд мпкаоедлля 
пугмвмгм оіхдлля взпрунає мглієы ж 
мплмвлзт жапаг пугмфзлпрва. 

Поавм ла мпкаоедлля пакд утвай 
пйігфмгм пуггі є мглієы іж лаиваейз-
віхзт гаоалріи жатзпру ноав ра пвм-
бмг мпмбз ніг фап гмпугмвмгм омжпйі-
гувалля. Цзк мбукмвйдлм взжлалля 
имгм жабджндфдлля мглієы іж жапаг 
козкілайщлмгм номвагедлля (пр. 7, 24 
Козкілайщлмгм номудпуайщлмгм кмгд-
кпу Укоаїлз (гайі – КПК)). 

Помбйдкз мпкаоедлля утвай  
пйігфмгм пуггі ніг фап гмпугмвмгм 
омжпйігувалля гмпйігеувайз ракі 
вфдлі,  як О. К. Алрмлмвзф, Н. Р. Бм-
бдфкм, І. В. Гймвык,  Д. І. Какфарла, 
Д. Є. Козкйзвдущ, Н. С. Куозхдва, 
Т. О. Мужзфдлкм, С. О. Пхдліфкм, 

А. Р. Тукалялу,  С. Л. Шаодлкм, 
О. Г. Шзйм,  М. Є. Шукзйм, 
О. Г. Ялмвпщка ра іл. Оглак, лджва-
еаыфз ла вдйзку кійщкіпрщ лаукмвзт 
ланоауывалщ, мкодкі номбйдкз нмр-
одбуырщ нмгайщхмгм лаукмвмгм мпкз-
пйдлля. 

Вмглмфап, лд жваеаыфз ла нмну-
йяоліпрщ галмї рдкарзкз в псдоі лау-
кмвзт гмпйігедлщ, багарм нзралщ ла 
пщмгмглі жайзхаырщпя гзпкупіилзкз. 
Змкодка, мжлаимкйдлля як іж лаукм-
вмы йірдоаруомы, рак і ж ноакрзкмы 
ноавмжапрмпувалля лагає кмейзвіпрщ 
кмлпраруварз лаявліпрщ лзжкз пніо-
лзт нзралщ, нмв'яжалзт іж взжлафдл-
ляк промку нмгалля андйяуіилмї пка-
огз ла утвайу пйігфмгм пуггі. Тме, 
кдрмы галмї праррі є взмкодкйдлля ра 
лаукмвд мпкзпйдлля ракмгм омгу нз-
ралщ.  

Пмоягмк, промк нмгалля, а ракме 
смока и жкіпр андйяуіилмї пкаогз (в 
рмку фзпйі, ла утвайу пйігфмгм пуггі) 
віглмпярщпя гм рак жвалзт смокайщ-
лзт ндодгукмв гмнупрзкмпрі андйя-
уіилмгм мпкаоедлля. Андйяуіила пка-
ога ла утвайз пйігфмгм пуггі нмгаєрщ-
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пя бджнмпдодглщм гм пугу андйяуіилмї 
ілпралуії (н. 2 ф. 1 пр. 395 КПК). У 
ндодваеліи бійщхмпрі номудпуайіпрз 
вваеаырщ уди жакмлмгавфзи комк 
нмжзрзвлзк, а мплмвлі аогукдлрз ла 
нігрозкку жвмгярщпя гм ракзт: (а) 
нмжбавйдлля пугу, якзи утвайзв оі-
хдлля у пноаві, ноава ндодвіоярз 
андйяуіилу пкаогу ла вігнмвігліпрщ 
взкмгак жакмлу жкіулзрщ гмвіоу мпіб, 
які бдоурщ уфапрщ у пноаві, гм пугмвм-
гм оіхдлля, гм пакмгм пугу, а ракме 
нігвзцзрщ вігнмвігайщліпрщ пугів 
ндохмї ілпралуії жа утвайдлд оіхдлля. 
Зажлафдлзи номудпуайщлзи нмоягмк 
улдкмейзвзрщ внйзв пугу, оіхдлля 
якмгм мпкаоеуєрщпя, ла взоіхдлля 
пугмк андйяуіилмї ілпралуії нзралля 
ном нозилярря фз лднозилярря    
андйяуіилмї пкаогз, жайзхдлля її   
бдж оуту абм омжгйягу, мпкійщкз   
нозжлафарз гару омжгйягу пноавз жа 
андйяуієы ра ланоавйярз нмвігмк-
йдлля ном уд нмвзлдл андйяуіилзи 
пуг [1, п. 4, 12, 14]; (б) ндодгбафдлзи 
КПК нмоягмк, вігнмвіглм гм якмгм 
андйяуіила пкаога нмгаєрщпя бдж-
нмпдодглщм гм пугу андйяуіилмї іл-
пралуії, пнозярзкд гмгдоеалля  
нозлузнів жакмллмпрі, жабджндфдлля 
ноава ла мпкаоедлля номудпуайщлзт 
оіхдлщ, гіи фз бджгіяйщлмпрі, а ракме 
гмгдоеалля омжуклзт промків      
пугмвмгм омжгйягу андйяуіилзт пкаог 
ла утвайз пйігфмгм пуггі [2, п. 135]; 
(в) впралмвйдлзи нмоягмк нмгафі 
андйяуіилмї пкаогз гмжвмйзрщ упу-
лурз пуб’єкрзвлзи сакрмо ноз ндод-
віоуі її ла вігнмвігліпрщ взкмгак  
жакмлмгавпрва в пугі ндохмї ілпралуії 
[3]. 

Пмгійяыфз лавдгдлу аогукдлра-
уіы, гмгакм, цм нмгафа андйяуіилмї 
пкаогз ла утвайу пйігфмгм пуггі бдж-
нмпдодглщм гм пугу андйяуіилмї іл-
пралуії пнозяє мндоарзвлмпрі її омжг-
йягу, цм, в пвмы фдогу, гаоалрує дсд-
крзвлзи жатзпр ноав ра жакмллзт 
ілрдодпів уфаплзків козкілайщлмгм 
номвагедлля, а ракме ілхзт жаілрд-
одпмвалзт мпіб, ра какпзкайщлм хвз-
гкд нмлмвйдлля узт ноав. 

Вмглмфап, пдодг лаукмвуів йула-
ырщ номнмжзуії цмгм номудпуайщлмї 

гмуійщлмпрі взкйыфдлля лавдгдлмї 
ноавмвмї лмокз ж КПК, мпкійщкз, ла 
їт гукку, іплуыфзи номудпуайщлзи 
нмоягмк нозжвмгзрщ гм лдвзноавга-
лмї вроарз фапу ра «в лдномудпуайщ-
лзи пнмпіб (в ндодваеліи бійщхмпрі 
бдж мсіуіилзт жанзрів, фдодж рдйд-
смл) ндодгафу кардоіайів ж пугу 
ндохмї ілпралуії гм пугу андйяуіилмї 
ілпралуії, цм є нмоухдлляк Ілпроук-
уії ж гіймвмгпрва в пугат» [4]. З узкз 
гмвмгакз пуггівпщкмї пнійщлмрз лд 
нмгмгзйзпя лаукмвуі Науімлайщлмї 
акагдкії номкуоаруоз Укоаїлз, жа-
уваезвхз, цм «жаномнмлмвалі жкілз 
фзллмгм КПК Укоаїлз нозжвдгурщ гм 
жбійщхдлля промків ж кмкдлру нмгафі 
андйяуіилмї пкаогз гм нозилярря 
оіхдлля ном вігкозрря андйяуіилмгм 
номвагедлля» [5]. В уіймку нмгійяы-
фз жалднмкмєлля пуггів, лак впд е 
ракі бійщхд ікнмлує нігтіг лаукмвуів, 
воатмвуыфз, цм жаномвагедлля улі-
сікмвалмгм нмоягку нмгафі андйяуіи-
лмї пкаогз цмгм впіт оіхдлщ, цм км-
еурщ бурз мпкаоедлі, лд пнозярзкд 
мндоарзвлмпрі омжгйягу пкаог ла ут-
вайз пйігфмгм пуггі, цм мпмбйзвм 
ваейзвм у взнагкат, кмйз игдрщпя 
ном жабджндфдлля ноава ла пвмбмгу ра 
мпмбзпру лдгмрмокалліпрщ, мпкійщкз 
жгіглм ж ф. 2 пр. 400 КПК ндодгбафдлд 
рак жвалд лдпупндлжзвлд мпкаоедлля 
[6, п. 506; 7, п. 310; 8, п. 110], рмбрм 
кмйз нмгафа андйяуіилмї пкаогз ла 
утвайу пйігфмгм пуггі жунзляє ла-
боалля лды жакмллмї пзйз, айд, жа 
жагайщлзк ноавзймк, лд жунзляє вз-
кмлалля утвайз. 

Поакрзфлмгм жлафдлля ракме ла-
буває нзралля: як гіярз, якцм пкаога 
ла утвайу пйігфмгм пуггі, в нмоухдл-
лі лмок КПК, нмгала фдодж пуг ндо-
хмї ілпралуії. Вігнмвігщ жлатмгзкм в 
Ілпроукуія ж гіймвмгпрва в кіпудвзт 
ра андйяуіилзт пугат Укоаїлз, жа-
рвдогедлмї лакажмк Ддоеавлмї пугм-
вмї агкіліпроауії Укоаїлз віг 20 пдо-
нля 2019о. № 814, гд у н. 5 Рмжгійу ІІ 
вкажалм, цм нмкзйкмвм гмправйдлі гм 
пугу гмкукдлрз ндодпзйаырщпя агод-
пару, якцм имгм кіпуджлатмгедлля 
вігмкд, абм нмвдораырщпя вігноавлз-
ку оажмк іж пуномвіглзк йзпрмк жа 
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нігнзпмк кдоівлзка анаоару пугу абм 
взжлафдлмї лзк вігнмвігайщлмї мпмбз 
номрягмк лд бійщх як гвмт глів [9]. 
Вмглмфап, іплуырщ лаукмві нмжзуії, 
вігнмвіглм гм якзт номнмлуєрщпя 
гмнмвлзрз ф. 1 пр. 395 КПК нмйм-
едлляк, пурщ якмгм нмйягає у лдмб-
тіглмпрі жмбмв’яжарз пуг ндохмї іл-
пралуії лдвігкйаглм ланоавзрз мроз-
калу андйяуіилу пкаогу оажмк ж ка-
рдоіайакз козкілайщлмгм номвагедл-
ля гм пугу андйяуіилмї ілпралуії [10, 
п. 138]. Помрд, ла лах нмгйяг, воатм-
вуыфз, цм оіхдлля ном взродбувалля 
кардоіайів козкілайщлмгм номва-
гедлля іж пугу ндохмї ілпралуії кмед 
бурз нмпралмвйдлм рійщкз ніпйя вігк-
озрря андйяуіилмгм номвагедлля, 
рака номнмжзуія нмродбує урмфлдлля.  

Вігнмвіглм гм н. 3 ф. 2 пр. 395 
КПК андйяуіила пкаога ла утвайу 
пйігфмгм пуггі кмед бурз нмгала ном-
рягмк н’ярз глів ж гля її мгмймхдлля. 
О. Ю. Кмпрыфдлкм номнмлує впралм-
взрз єгзлзи промк андйяуіилмгм 
мпкаоедлля ла бугщ-якд оіхдлля пу-
гу ндохмї ілпралуії, мбґоулрмвуыфз 
пвмы нмжзуіы рзк, цм гзсдодлуіауія 
промків ла андйяуіилд мпкаоедлля лд 
пнозяє кмейзвмпрі одайіжауії 
пуб’єкракз андйяуіилмгм мпкаоедлля 
пвмгм кмлпрзрууіилмгм ноава ла нм-
галля андйяуіилзт пкаог [11, п. 45-
46]. Нд нмгмгеуыфзпщ ж кіокувалля-
кз аврмоа, кз нозєглуєкмпя гм гук-
кз  Н. Р. Бмбдфка, кмрози вваеає, цм 
«впралмвйдлля н’ярзгдллмгм промку 
гйя нмгалля андйяуіилмї пкаогз ла 
утвайз пйігфзт пуггів взкагає віг 
пуб’єкрів ноава ла андйяуіилд мпкао-
едлля вігнмвіглмї мндоарзвлмпрі ода-
гувалля ра мбґоулрувалля пвмєї ноа-
вмвмї нмжзуії. В пзйу рмгм, цм уя 
гоуна пугмвзт оіхдлщ нмв’яжала ж 
мбкдедлляк кмлпрзрууіилзт ноав і 
пвмбмг йыгзлз, рм н’ярзгдллзи промк 
уійкмк вігнмвігає сіжзфлзк кмейз-
вмпряк пуб’єкрів ноава ла андйяуіилд 
мпкаоедлля жвдолурзпя гм пугу анд-
йяуіилмї ілпралуії. Андйяуіилд мпка-
оедлля пугмвзт оіхдлщ, цм утвайы-
ырщпя ніг фап гмпугмвмгм номвагедл-
ля, нмвзллм вігбуварзпя номрягмк 
омжуклм кмомркзт ілрдовайів фапу ж 

уоатувалляк промку гмпугмвмгм пйіг-
прва. Цди промк гйя андйяуіилмгм 
мпкаоедлля утвай пйігфзт пуггів 
жабджндфує мндоарзвліпрщ ра лдвіг-
кйагліпрщ взоіхдлля нзралщ ном віг-
лмвйдлля нмоухдлзт ноав і пвмбмг 
жаілрдодпмвалзт мпіб» [12, п. 124]. На 
увагу жапйугмвуырщ и гмвмгз 
Т. О. Мужзфдлкм, яка вігкіфає, цм 
впралмвйдлля н’ярзгдллмгм промку 
андйяуіилмгм мпкаоедлля утвай пйіг-
фмгм пуггі мбукмвйдлд ндвлзкз мб-
правзлакз: 1) мпкаоеувалзк взгмк 
пугмвмгм оіхдлля – утваймы пйігфмгм 
пуггі, яка в нмоівляллі ж взомкмк 
пугу фз утваймы ном жапрмпувалля 
нозкупмвзт жатмгів кдгзфлмгм абм 
взтмвлмгм таоакрдоу, кіпрзрщ жлафлм 
кдлхзи мбпяг кардоіайів гйя мжла-
имкйдлля ж кдрмы пкйагдлля ра нм-
галля андйяуіилмї пкаогз; 2) фапмвз-
кз оаккакз гмпугмвмгм омжпйігувал-
ля; 3) таоакрдомк ноавммбкдедлщ 
мпмбз, цм нмродбуырщ пвмєфаплмгм 
віглмвйдлля; 4) одайіжауієы жапагз 
номудпуайщлмї дкмлмкії [13, п. 201-
202]. 

Пігрозкуыфз взцдлавдгдлі лау-
кмві нмжзуії, пномбуєкм лагарз гмга-
ркмву аогукдлрауіы. Змкодка, каєкм 
вкажарз, цм вігпурліпрщ фіркм впралм-
вйдлмгм промку ла мпкаоедлля пакд 
утвай пйігфмгм пуггі кмед нозжвдпрз 
гм нмжбавйдлля жаілрдодпмвалзт мпіб 
лдвігкйаглмгм пугмвмгм жатзпру пвмїт 
ноав ра жакмллзт ілрдодпів. Впралмв-
йдлля н’ярзгдллмгм промку ла андйя-
уіилд мпкаоедлля утвай пйігфмгм 
пуггі нмвліпры вігнмвігає кіелаомг-
лзк пралгаорак цмгм лдмбтіглмпрі 
лдвігкйаглмгм упулдлля нмоухдлщ 
жакмлу ра лдмбґоулрмвалмгм мбкд-
едлля ноав ра жакмллзт ілрдодпів 
уфаплзків козкілайщлмгм номвагедл-
ля ра ілхзт мпіб, фзї ноава ра жакмллі 
ілрдодпз жафінаырщпя вігнмвіглзк 
оіхдлляк. 

Воатмвуыфз алмлпмвалу рдкарз-
ку уієї омбмрз акруайіжуєрщпя ном-
бйдка взжлафдлля нмфарку ндодбігу 
промку андйяуіилмгм мпкаоедлля ут-
вай пйігфмгм пуггі у взнагку: (а) як-
цм ракд оіхдлля нмпралмвйдлм бдж 
уфапрі мпмбз, якмї прмпуєрщпя вігнмві-
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глд оіхдлля, айд яка буйа лайделзк 
фзлмк нмвігмкйдла ном гару ра фап 
пугмвмгм омжгйягу; (б)  кмйз пйігфзи 
пуггя нмпралмвзв утвайу ра мгмймпзв 
її оджмйырзвлу фапрзлу, а нмвлзи 
рдкпр утвайз мгмймпзв в ілхзи гдлщ. 

Сйіг кмлпраруварз, цм вірфзжля-
ла взца пугмва ілпралуія ланоауыва-
йа упрайдлзи нігтіг прмпмвлм ндохм-
гм взнагку. Так,  у нмпралмві Вдотмв-
лмгм Сугу Укоаїлз віг 1 емврля 
2015 о. жажлафдлм, цм «лд взкйзкає 
роуглмців взжлафдлля промку андйя-
уіилмгм мпкаоедлля утвай пйігфмгм 
пуггі рмгі, кмйз віл ноякм жажлафд-
лзи у жакмлі. Помрд, у рзт взнагкат, 
кмйз нмфармк ндодбігу промку лд нмж-
лафдлм, лзк пйіг вваеарз кмкдлр 
уфзлдлля рієї номудпуайщлмї гії абм 
лапралля нмгії, цм пнозфзляє взлзк-
лдлля вігнмвіглмгм номудпуайщлмгм 
мбмв’яжку, гйя взкмлалля якмгм і 
впралмвйыєрщпя уди промк. Тмбрм гйя 
мпмбз, яка мпнмоыє оіхдлля пйігфмгм 
пуггі, утвайдлд ж взкйзкмк уієї мпм-
бз, айд бдж її уфапрі, нмфаркмк (нмфа-
ркмвзк кмкдлрмк) ндодбігу промку 
гйя нмгалля андйяуіилмї пкаогз є 
кмкдлр номгмймхдлля ракмгм оіхдл-
ля» [14]. Алаймгіфла нмжзуія буйа 
взпймвйдла и в ілхзт нмпралмват 
[15]. 

Взоіхуыфз нзралля цмгм нмфар-
ку ндодбігу промку ла мпкаоедлля 
утвайз пйігфмгм пуггі у взнагку, км-
йз мпралліи ла нігправі ф. 2 пр. 376 
КПК нмпралмвзв утвайу ра мгмймпзв 
її оджмйырзвлу фапрзлу, а нмвлзи 
рдкпр утвайз мгмймпзв в ілхзи гдлщ, 
вваеаєкм жа нмроіблд жвдолурз увагу 
ла ракд. 

Нагмймпзкм, цм пндуіайщлмї 
праррі, яка б улмокмвувайа нмоягмк 
нмпралмвйдлля ра номгмймхдлля пакд 
утвай пйігфмгм пуггі, КПК лд ндодг-
бафає. Алайіж Єгзлмгм гдоеавлмгм 
одєпроу пугмвзт оіхдлщ гмжвмйяє 
вігкірзрз, цм омжнмвпыгедлмы є 
ноакрзка пйігфзт пуггі, які, нмпзйа-
ыфзпщ ла ф. 2 пр. 376 КПК, номгмйм-
хуырщ рійщкз впрунлу ра оджмйырзв-
лу фапрзлз утвайз ра взжлафаырщ фап 
мгмймхдлля її нмвлмгм рдкпру, якзи 
лд нмвзлдл ндодвзцуварз н’ярз гіб ж 

гля мгмймхдлля оджмйырзвлмї фапрз-
лз уфаплзкак пугмвмгм номвагедлля.  

Рмжгйягаыфз ноавзйщліпрщ жапрм-
пувалля ф. 2 пр. 376 КПК гм утвай 
пйігфмгм пуггі жа оджуйщраракз омжг-
йягу ра взоіхдлля пкаог, С. О. Пхд-
ліфкм вкажував, цм уя лмока лд кмед 
бурз жапрмпмвала, мпкійщкз, нм-ндохд, 
уд улдкмейзвзрщ мпкаоедлля утвайз 
пйігфмгм пуггі; нм-гоугд, утвайа пйіг-
фмгм пуггі лд нмв’яжала ж взоіхдлляк 
пноавз нм пурі, у жв’яжку ж фзк оівдлщ 
пкйаглмпрі пкаог лд кмед бурз ракзк, 
цм нмродбуварзкд жлафлмгм фапу гйя 
пкйагалля утвайз цмгм їт взоіхдлля 
[16, п. 160].  

І.В. Гймвык омжгйягає уы ном-
бйдку ж ілхмгм оакуопу – рйукафдл-
ля ноава ла пноавдгйзвзи пуг в 
ноакрзуі ЄСПЛ, – а пакд фз є номгм-
ймхдлля йзхд впрунлмї ра оджмйырз-
влмї фапрзлз утвайз пйігфмгм пуггі 
нмоухдлляк ноава ла пноавдгйзвзи 
пуг, ра гмтмгзрщ взплмвку, цм лі, 
якцм рійщкз уд лд мбкдеує уфаплзка 
козкілайщлмгм номвагедлля у ноаві 
ла гмпрун гм пугу у кмлрдкпрі мпкао-
едлля утвайз пйігфмгм пуггі [17, 
п. 40]. Нагайі, аврмока абпмйырлм 
ноавзйщлм жауваеує, цм «воатмвуы-
фз рд, цм КПК Укоаїлз у пр. 309 нд-
одгбафає кмейзвіпрщ мпкаоедлля 
утвай пйігфзт пуггів ном жапрмпувал-
ля жанмбіелмгм жатмгу, аодхр каила, 
рм ноз сакрзфлмку нмжбавйдллі ракм-
гм ноава хйятмк пкйагалля лднмвлм-
гм рдкпру оіхдлля, цм улдкмейзвйыє 
муілку имгм мбґоулрмвалмпрі, муілку, 
фз буйз воатмвалі гмодфлі аогукдлрз 
уфаплзків, лд кмела првдогеуварз 
ном йдгірзклу кдру вроуфалля у ноа-
вм ла гмпрун гм пугу, цм лд гмжвмйяє 
вдпрз кмву ном номнмоуіиліпрщ вроу-
фалля. Воатмвуыфз рд, цм промк анд-
йяуіилмгм мпкаоедлля утвайз пйігфм-
гм пуггі пкйагає, як ндодгбафдлм у пр. 
395 КПК Укоаїлз, н’ярщ глів ж гля її 
мгмймхдлля, і уди ед промк, ндодгба-
фдлзи у ф. 2 пр. 376 КПК Укоаїлз, 
гйя пкйагалля нмвлмгм рдкпру утва-
йз, рм ракд жапрмпувалля жа алаймгієы 
уієї лмокз пйігфзкз пуггякз мглмж-
лафлм ндодхкмгеає гмпруну гм вз-
цдпрмяцмгм пугу, воатмвуыфз, цм a 
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priori  промк мпкаоедлля лд ж взлз 
пкаоелзка бугд номнуцдлм, віл жку-
хдлзи бугд нмоухуварз нзралля ном 
нмлмвйдлля промку, взоіхдлля якмгм 
є омжпугмк пугу андйяуіилмї ілпрал-
уії» [17, п. 43]. 

На лах нмгйяг, коанка в уіи гзп-
купії (нозлаиклі ла галзи кмкдлр) 
буйа нмправйдла мб`єглалмы найармы 
Капауіилмгм козкілайщлмгм пугу 
Вдотмвлмгм Сугу, яка псмокуйывайа 
ноавмву нмжзуіы, взкйагдлу у нмпра-
лмві віг 27 роавля 2019 о. ра жвмгзрщ-
пя гм взплмвку: «у взнагку, кмйз 
пйігфзи пуггя ж нмпзйалляк ла ф. 2 
пр. 376 КПК нмпралмвзв утвайу ра 
мгмймпзв її оджмйырзвлу фапрзлу, а 
нмвлзи рдкпр утвайз мгмймпзв в іл-
хзи гдлщ, промк нмгафі андйяуіилмї 
пкаогз мбфзпйыєрщпя ж гля мгмйм-
хдлля оджмйырзвлмї фапрзлз утва-
йз» [18]. Урік, пйіг жажлафзрз, цм в 
уіймку нмгмгеуыфзпщ ж лавдгдлзк 
оіхдлляк, пуггя Вдотмвлмгм Сугу 
В. П. Огуодущкзи у мкодкіи гукуі 
жаномнмлував ілхд имгм мбґоулру-
валля, а пакд: «глдк мгмймхдлля ут-
вайз пйігфмгм пуггі, ж якмгм вігнмвіг-
лм гм взкмг н. 3 ф. 2 пр. 395 КПК 
нмфзлає мбфзпйыварзпя промк ла 
андйяуіилд мпкаоедлля у взнагку, 
кмйз пйігфзи пуггя ж нмпзйалляк ла 
ф. 2 пр. 376 КПК пкйав ра мгмймпзв 
оджмйырзвлу фапрзлу утвайз, а нмв-
лзи рдкпр утвайз мгмймпзв в ілхзи 
гдлщ, пйіг вваеарз гдлщ мгмймхдлля 
нмвлмгм рдкпру утвайз» [19]. 

Нд кдлх ваейзвзк ра номбйдк-
лзк є нзралля цмгм кмейзвмпрі нм-
лмвйдлля промку ла андйяуіилд мпка-
оедлля. Загайщла лмока ндодгбафає, 
цм номнуцдлзи іж нмваелзт нозфзл 
промк нмвзлдл бурз нмлмвйдлзи жа 
кймнмралляк жаілрдодпмвалмї мпмбз 
утваймы пйігфмгм пуггі, пугу (ф. 1 
пр. 117 КПК). У ущмку апндкрі, ндв-
лзи ілрдодп пралмвзрщ пугмва ноак-
рзка прмпмвлм кмейзвіпрщ нмлмвйдл-
ля промку ла андйяуіилд мпкаоедлля 
у взнагку нмпралмвйдлля пйігфзк 
пуггды утвайз, яка лд ндодгбафдла 

КПК. Йгдрщпя, жмкодка, ном оіхдлля 
ном нозжлафдлля нмжанйалмвмї взїж-
лмї ндодвіокз. Сндузсіка номудпуа-
йщлмї пзруауії нмйягає в рмку, цм ном 
кмейзвіпрщ мпкаоедлля утвай ракмгм 
рзну прайм вігмкм рійщкз іж нмявмы 
вігнмвіглмї пугмвмї ноакрзкз ла оівлі 
взцзт пугмвзт ілпралуіи (жмкодка, 
ніпйя нозилярря нмпралмвз Вдйзкмї 
Пайарз Вдотмвлмгм Сугу віг 23   
роавля 2018 о.) Так, жмкодка, утва-
ймы андйяуіилмгм пугу Дліномндр-
омвпщкмї мбйапрі віг 1 пдонля 2018 о. 
буйм нмлмвйдлм агвмкару Бєйкілу 
Л. М. в ілрдодпат ТОВ «Філалпмва 
кмкналія Екпнодп Ілвдпр» промк ла 
андйяуіилд мпкаоедлля утвайз пйіг-
фмгм пуггі Жмврлдвмгм оаимллмгм 
пугу к. Дліномндромвпщка віг 22   
бдоджля 2017 омку у жв’яжку ж лаявлі-
пры нмваелзт нозфзл, а пакд, цм гм 
нозилярря Вдйзкмы Пайармы Вдотм-
влмгм Сугу нмпралмвз віг 23 роавля 
2018 омку у пноаві № 13-16пвм18, 
вігмкмпрі ном яку буйз мнозйыглдлі 
06 фдовля 2018 омку, взцдвкажалі 
утвайз пйігфзт пуггів жгіглм фзллмгм 
жакмлмгавпрва вваеайзпя ракзкз, цм 
лд нігйягайз мпкаоедллы, мпкійщкз 
уд ноякм лд буйм ндодгбафдлм пр. 309 
КПК Укоаїлз [20]. Такзк фзлмк, 
взоіхдлля нзралля прмпмвлм нмлмв-
йдлля промку ла андйяуіилд мпкао-
едлля абм вігкмві в ущмку нмвзллм 
жайдезрд віг гмуійщлмпрі гмпяглдлля 
мнрзкайщлмгм байалпу кіе жагайщлм-
взжлалзкз кіелаомглзкз нозлуз-
накз – ноавмвмї взжлафдлмпрі ра ноа-
ва ла гмпрун гм ноавмпуггя. 

Пігпукмвуыфз, пйіг жажлафзрз, 
цм номвдгдлд в омбмрі гмпйігедлля 
гмжвмйзйм взявзрз мкодкі номбйдкз, 
нмв’яжалі ж взжлафдлляк промку нм-
галля пкаогз ла утвайу пйігфмгм пуг-
гі, ра ж уоатувалляк лаукмвзт омжом-
бмк, вірфзжлялмї ноакрзкз ра кіела-
омглмгм гмпвігу псмокуйыварз віг-
нмвіглі номнмжзуії, пноякмвалі ла 
вгмпкмлайдлля фзллмгм жакмлмгавпр-
ва. 
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Савдлкм М. Є. Щмгм мкодкзт номбйдк взжлафдлля промку нмгалля андйяуіи-

лмї пкаогз ла утвайу пйігфмгм пуггі 
Срарря нозпвяфдла мкодкзк нзралляк андйяуіилмгм мпкаоедлля утвай пйігфмгм 

пуггі, цм нмв’яжалі ж взжлафдлляк промку нмгалля пкаогз. Кмлпраруєрщпя лдгмпкмла-
йіпрщ фзллмгм ноавмвмгм одгуйывалля алайіжуєкмгм ілпрзруру, цм жлатмгзрщ пвіи 
номяв у лаявлмпрі номгайзл, а ракме жапрмпуваллі лмок ноава, цм взкйзкаырщ лдмг-
лмжлафлд їт рйукафдлля ноавмжапрмпмвлзкакз. За оджуйщраракз гмпйігедлля псмо-
куйщмвалі вігнмвіглі номнмжзуії, пноякмвалі ла вгмпкмлайдлля фзллмгм жакмлмгавпр-
ва. 

Кйюфмві пймва: андйяуіилд мпкаоедлля, утвайа пйігфмгм пуггі, гмпугмвд омжпйі-
гувалля, промкз нмгалля пкаогз. 

 
 
Савдлкм М. Е. Об мргдйщлшт номбйдкат мнодгдйдлзя помка нмгафз андййяуз-

мллми еаймбш ла нмпралмвйдлзд пйдгпрвдллмгм пугщз 
Срарщя нмпвяцдла мргдйщлшк вмномпак андййяузмллмгм мбеаймвалзя мнодгдйд-

лзи пйдгпрвдллмгм пугщз, пвяжаллшт п мнодгдйдлздк помка нмгафз еаймбш. Кмлпра-
рзоудрпя лдпмвдохдлпрвм гдипрвуыцдгм ноавмвмгм одгуйзомвалзя алайзжзоудкмгм 
злпрзрура, фрм латмгзр пвмд номявйдлзд в лайзфзз номбдймв, а ракед нозкдлдлзз 
лмок ноава, вшжшваыхзт лдмглмжлафлмд зт рмйкмвалзд ноавмнозкдлзрдйякз. Пм 
оджуйщрарак зппйдгмвалзя псмокуйзомвалш пммрвдрпрвуыцзд нодгймедлзя, ланоав-
йдллшд ла пмвдохдлпрвмвалзд гдипрвуыцдгм жакмлмгардйщпрва. 

Кйюфдвшд пймва: андййяузмллмд мбеаймвалзд, мнодгдйдлзд пйдгпрвдллмгм пу-
гщз, гмпугдблмд оаппйдгмвалзд, помкз нмгафз еаймбш. 

 
 
Savenko M. On certain problems of determining the deadline for filing an appeal 

against a decision of an investigating judge 
The article deals with the specific issues of the appeal against the decisions of the 

investigating judge at the stage of pre-trial investigation. It is stated that the right to 
appeal against the decision of an investigating judge is one of the most important 
guarantees for the protection of a person’s rights and freedoms during a pre-trial 
investigation. The formal prerequisites for the admissibility of an appeal are analyzed: the 
procedure and term of filing, as well as the form and content of the complaint. It is 
argued that filing an appeal against the decision of the investigating judge directly before 
the court of appeal facilitates the promptness of its consideration, which, in turn, 
guarantees the effective protection of the rights and legitimate interests of participants in 
criminal proceedings, as well as other interested persons, and the speedy restoration of 
these rights. The author focuses on the inappropriateness of supplementing of Part 1 of 
Art. 395 of the Criminal Procedure Code by the provisions of which it is necessary to 
oblige the court of first instance to immediately send the received appeal together with 
the materials of the criminal proceedings to the court of appeal, since the decision to 
extract the materials of the criminal proceedings from the court of first instance can be 
rendered only after the opening. It is argued that the absence of a clearly set term for 
appeal against the decision of the investigating judge can lead to deprivation of interested 
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persons of urgent judicial protection of their rights and legitimate interests, and therefore, 
the establishment of a five-day period for appeal against decisions of the investigating 
judge is completely in compliance with the international standard violations of the law 
and unjustified restriction of the rights and legitimate interests of participants in criminal 
proceedings and other persons whose rights and legitimate interests affected by the 
relevant decision. The problems of determining the start of the appeal period of the 
investigative judge’s decisions are analyzed in the following cases: (a) if such decision was 
rendered without the participation of the person concerned by the decision but who was 
duly informed of the date and time of the trial; (b) when the investigating judge issued 
the order and announced its resolution, and announced the full text of the order the other 
day. 

Key words: appeal, decision of an investigating judge, pre-trial investigation, terms 
of filing a complaint. 
 

 
 

 


