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Попередня перевірка інформації 
про злочини в контексті реформування

кримінально�процесуального
законодавства

Однією з найважливіших умов до-
тримання законності у кримінально-
му процесі є своєчасне та обґрунтоване
порушення кримінальної справи.

Актуальність дослідження цієї те-
ми обумовлюється тим, що за останні
десять років спостерігається поступо-
ве збільшення кількості зареєстрова-
них заяв і повідомлень про злочини,
що вимагає вдосконалення порядку їх
розгляду та вирішення. Так, у 2000 р.
було зареєстровано 1 833 528 заяв і по-
відомлень про злочини,2001 р.– 1 921 373,
2002 р.– 1 915 958, 2003 р.– 2 269 477,
2004 р.– 2 629 665, 2005 р.– 2 369 132,
2006 р.– 2 612 190, 2007 р.– 2 851 384,
2008 р.– 2 874 355, 2009 р.– 2 007 335,
2010 р.– 3 112 404.

Порушення кримінальної справи
вчені-процесуалісти розглядають як
початкову стадію кримінального про-
цесу [1, с. 10]. Утім, деякі з них слушно
зауважують, що така назва є не зовсім
точною, оскільки зміст цієї стадії ста-
новлять дії, пов’язані не лише з пору-
шенням кримінальної справи і почат-

ком розслідування, а й із прийняттям ін-
ших рішень, зокрема відмови в пору-
шенні кримінальної справи. Тож більш
вдалою вважають назву «вирішення
питання про порушення кримінальної
справи» [2, с. 15].

На цій стадії компетентні орга-
ни держави провадять процесуальну
діяльність із прийняття, розгляду, пере-
вірки й вирішення заяв, що надійшли,
повідомлень про вчинені або підготов-
лені злочини, а також приймають
відповідні процесуальні рішення – про
початок провадження у справі чи від-
мову в ньому. Постанова про пору-
шення кримінальної справи є підсум-
ковим процесуальним актом, що свід-
чить, з одного боку, про завершення
стадії вирішення питання про пору-
шення кримінальної справи, а з ін-
шого – про початок стадії досудового
розслідування, перебіг якої починає-
ться від моменту прийняття кримі-
нальної справи органом дізнання чи
досудового слідства до свого прова-
дження [3, с. 8].
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Водночас, на шляху від виявлення
ознак злочину до притягнення особи
до відповідальності правоохоронні
органи мають провести значний обсяг
роботи, що, своєю чергою, значною
мірою залежатиме від ефективності
попередньої перевірки інформації про
злочин до своєчасності прийняття
рішення про порушення кримінальної
справи.

У юридичній літературі процесуаль-
ну діяльність щодо перевірки інфор-
мації про злочин досі не визначено
єдиним терміном: «перевірка», «дослід-
ча перевірка», «первинна перевірка»,
«розгляд заяв і повідомлень про зло-
чини» та ін.

У Великому тлумачному словнику
сучасної української мови міститься
таке визначення поняття «попередній»:
«який міститься перед іншим; який
здійснюється перед чимось, передує чо-
мусь основному; підготовчий» [4, с. 868].
Очевидно, що «основним» у цьому
разі є вирішення питання про пору-
шення кримінальної справи. На наш
погляд, найбільш вдалим є саме тер-
мін «попередня перевірка», оскільки
ця діяльність має попередній характер
і передує прийняттю відповідного
процесуального рішення.

Поняття попередньої перевірки
інформації про злочин визначало ба-
гато авторів, зокрема Ю. П. Аленін,
В.І.Галаган,А.Я.Дубинський,М.В.Жо-
гін, В. С. Зеленецький, В. Т. Малярен-
ко, А. Р. Михайленко, М. М. Михеєн-
ко, М. А. Погорецький, С. М. Стахів-
ський, В. В. Степанов, М. С. Строгович,
В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова,
Ф. М. Фактулін.

Питання про правову природу по-
передньої перевірки (процесуальний
чи непроцесуальний її характер) не-
одноразово було предметом наукової
дискусії. Більшість учених-процесуа-
лістів уважають, що попередня пере-
вірка, за своєю природою, все ж таки
є процесуальною діяльністю [5, с. 53].
Інші автори заперечують процесуаль-
ну сутність цієї діяльності, оскільки

про попередню перевірку прямо не за-
значено у кримінально-процесуаль-
ному законі [6, с. 34]. Вважається, що
слід підтримати вчених, які вважають,
що перевіркова діяльність на стадії
порушення кримінальної справи має
кримінально-процесуальну природу.
Щодо обґрунтування цієї тези необ-
хідно навести кілька аргументів.

По-перше, кримінально-процесу-
альна діяльність починається з виник-
нення передбаченого кримінально-
процесуальним законом приводу до
порушення кримінальної справи. На-
явність приводу тягне початок кримі-
нально-процесуальної діяльності, ство-
рює процесуальні права та обов’язки 
її учасників.

По-друге, кримінально-процесуаль-
не законодавство чітко визначає су-
б’єктів, які мають право проведення
попередньої перевірки (ч. 4 ст. 97 КПК
України відносить до них прокурора,
слідчого та орган дізнання) з правом
прийняття за результатами розгляду
заяви чи повідомлення про злочин
одного з процесуальних рішень: пору-
шити кримінальну справу; відмовити
в порушенні кримінальної справи;
направити заяву або повідомлення за
належністю (ч. 2 ст. 97 КПК України).

По-третє, іншим аргументом щодо
визнання кримінально-процесуально-
го характеру попередньої перевірки є
вказівка на проведення її в установле-
ні законом терміни.

Відповідно до ч. 2 ст. 94 КПК Ук-
раїни, кримінальна справа може бути
порушена лише у випадках, коли є до-
статні дані, що вказують на наявність
ознак злочину. Отже, головним завдан-
ням цієї стадії процесу є встановлення
наявності підстав до порушення кри-
мінальної справи.

У теорії кримінального процесу
щодо визначення поняття і змісту 
підстав до порушення кримінальної
справи висловлено різні думки. Тео-
ретична невизначеність із цього
питання призводить до неоднозначно-
сті використання терміна «підстава» 
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в нормативно-правових актах, що,
своєю чергою, негативно позначається
на правозастосовному процесі, зокре-
ма й під час порушення криміналь-
ної справи про фінансове шахрайство.
Підстава до порушення кримінальної
справи містить у собі дві складові: по-
перше, наявність ознак злочину в події,
що стала відома органу чи службовій
особі, компетентному (компетентній)
вирішувати питання про порушення
кримінальної справи; по-друге, наяв-
ність достатніх даних, на підставі яких
установлено ці ознаки [7, с. 11].

З метою забезпечення реалізації
не менш важливого завдання кримі-
нального судочинства – швидкого і
повного розкриття злочинів (ст. 2
КПК України) своєчасне порушення
кримінальної справи є запорукою
успішного її розслідування.

У практиці роботи оперативних 
і слідчих підрозділів МВС України
трапляються ситуації, коли порушити
кримінальну справу неможливо, тому
що є лише приводи (заява або повідо-
млення про злочини), але відсутні під-
стави (достатні дані, що вказують на
наявність ознак злочину). Водночас,
процесуальні строки прийняття рі-
шення за заявою або повідомленням
про злочин (частини 2, 4 ст. 97 КПК
України) є обмеженими.

Наприклад, для встановлення серед-
нього ступеня тяжкості тілесних
ушкоджень у деяких випадках потрі-
бен 21 день, а згідно зі ст. 97 КПК
рішення повинно бути прийнято про-
тягом 10 днів. Тобто, перевищення
строку вирішення заяв і повідомлень
про злочин в окремих випадках пов’я-
зане не із суб’єктивними, а з об’єктив-
ними причинами.

Так, 15.05.2009 р. дізнавачем відді-
лу дізнання УМВС України у Хмель-
ницькій області винесено постанову
про відмову в порушенні криміналь-
ної справи через відсутність у діян-
ні складу злочину (п. 2 ст. 6 КПК).
06.06.2009 р. (після встановлення сту-
пеня тяжкості тілесних ушкоджень)

прокурором скасовано зазначену по-
станову та порушено кримінальну
справу відносно гр.А за ознаками зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК Ук-
раїни. Слід відзначити, що скасуван-
ня прокурором цієї постанови ініці-
йовано самим дізнавачем, що є не зо-
всім логічним. Адже дізнавач виніс
постанову про відмову в порушенні
кримінальної справи, усвідомлюючи
неправомірність такого рішення. Отже,
крім суб’єктивних чинників при-
йняття незаконних рішень на етапі
перевірки заяв і повідомлень про зло-
чин, існують і об’єктивні – недоско-
налість норм законодавства (недо-
статність передбачених ст. 97 КПК
строків для прийняття об’єктивного
рішення).

Також в оперативних працівників і
слідчих виникає низка зрозумілих
практичних питань, зокрема: які дані
слід уважати достатніми для пору-
шення справи; з чого виходити при
визнанні їх такими; як бути з доказа-
ми, що на момент порушення справи
не є перевіреними тощо.

При проведенні анкетування пра-
цівників правоохоронних органів на
питання: що вони розуміють під «до-
татніми даними», було отримано такі
відповіді: інформація, що достовірно
вказує на наявність усіх елементів
складу злочину (28,8%); дані, що до-
стовірно вказують на деякі елементи
складу злочину (24,6%); інформація,
що ймовірно свідчить про всі елемен-
ти складу злочину (26,5%); дані, що
ймовірно вказують на деякі елементи
складу злочину (17,2%); не дали відпо-
віді (2,9%) [8, с. 37].

Неоднозначність сприйняття цього
спірного питання трапляється і серед
суддів. Свідченням тому – протилежні
за аргументацією рішення в аналогіч-
них справах. На практиці виникають
непоодинокі випадки, коли кримі-
нальні справи порушують на підставі
акта перевірки контрольного органу,
в якому засвідчено факти, що вка-
зують на наявність ознак злочину,
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наприклад акта документальної реві-
зії. Водночас суди, розглядаючи скар-
ги на рішення слідчого в порядку 
ст. 236-8 КПК України, задовольня-
ють вимоги скаржника на тій підставі,
що вказаний акт на момент розгляду
оспорюють у судовому порядку. При
цьому будь-які заперечення з боку
органів розслідування суди не беруть
до уваги. Судді у цьому випадку не
враховують положення зазначеної
статті ще й тому, що, розглядаючи
скаргу на рішення про порушення
справи, суд має перевіряти наявність
мотивів і підстав, законність джерел
отримання даних, що стали підставою
на момент порушення справи, і не має
права розглядати й наперед вирішува-
ти ті питання, що розв’язуються при
розгляді справи по суті [9].

З огляду на вимоги кримінально-
процесуального закону, а також відом-
чих нормативних актів, зокрема Інст-
рукції про порядок приймання, реєстра-
ції та розгляду в органах підрозділах
внутрішніх справ України заяв і пові-
домлень про злочини, що вчинені або
готуються [10], відповідну перевірку
має бути проведено у термін не біль-
ше десяти днів, протягом яких у
багатьох випадках неможливо визна-
чити процесуальні підстави та обґрун-
товано порушити кримінальну справу
(у цей термін неможливо реалізувати
і оперативно-розшукову справу).

Протягом 2010 р. рішення за ре-
зультатами розгляду заяв і повідом-
лень про злочини органами дізнання
та слідчими ОВС у триденний термін
прийнято в 113 666 (2009 р.– 96 026),
у термін до 10 діб – 146 094 (2009 р.–
125 758), понад десять діб у 46 (2009 р.–
96) випадках.

Як свідчать результати анкетуван-
ня працівників органів дізнання та до-
судового слідства, прийняття рішень
за заявами й повідомленнями про зло-
чин із перевищенням десятиденного
терміну обумовлено тим, що праців-
ники правоохоронних органів праг-
нуть зібрати такий обсяг доказів,

який унеможливлював би в подаль-
шому закриття справи.

Найбільше порушень установле-
ного законом строку (до 60,0%) спо-
стерігається в розгляді питання про
порушення кримінальних справ про
злочини, вчинені членами організова-
них злочинних угруповань, у сфері
господарської діяльності, зокрема тих,
що мають транскордонний характер
(коли потрібно опитати громадян, які
перебувають за межами населеного
пункту, провести додаткову докумен-
тальну ревізію чи перевірку тощо).
Причиною є те, що саме в ході попе-
редньої перевірки заяв чи повідом-
лень за цими категоріями справ най-
частіше виникає необхідність прове-
дення ревізій та інших спеціальних
перевірок.

У деяких випадках перевірка отри-
маних заяв і повідомлень про зло-
чини, що вчинені членами організова-
них злочинних угруповань, з огляду на
конспіративність злочинної діяльності,
наявність у структурі злочинних угру-
повань підрозділів власної «розвідки»
і «контррозвідки», мережу корупцій-
них зв’язків в органах державної
влади тощо – є набагато складнішою 
і тривалішою. За таких умов чи не
головним чинником виявлення ознак
злочину є застосування всього арсе-
налу оперативно-розшукових заходів
до порушення кримінальної справи,
хід і результати яких потім неможли-
во відтворити процесуальним спосо-
бом. Така діяльність потребує від ор-
ганів досудового розслідування кропіт-
кої, іноді довготривалої підготовки та
унікальних підходів до вирішення 
завдань, що передбачені чинним КПК
України. Отримані при цьому резуль-
тати стають єдиною можливістю для
формування доказової бази, що забез-
печує ефективне розслідування зло-
чину і справедливий судовий розгляд
справи.

Отже, потрібний для проведення
цієї перевірки час може вимірюва-
тись не лише днями або місяцями,
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а й роками. Виникає безвихідна си-
туація, для вирішення якої оперативні
працівники та слідчі нерідко підшуку-
ють засоби, які, на їхню думку, є най-
більш доцільними. Як свідчить прак-
тика, ці засоби не завжди відповіда-
ють меті кримінального судочинства,
нерідко пов’язані з порушенням норм
чинного законодавства.

Вважається, що цю прогалину КПК
України необхідно усунути, зокрема в
рамках реформування кримінально-
процесуального законодавства. Одним
із варіантів вирішення зазначеної проб-
леми може бути продовження стро-
ків перевірки заяв і повідомлень про
злочин. Але проектом КПК Украї-
ни (реєстраційний № 1233) це питання
врегульовано невдало. Так, за цим
проектом, правом продовження стро-
ків попередньої перевірки заяв і пові-
домлень про злочини, крім прокурора,
наділені начальник органу дізнання 
і начальник слідчого підрозділу.

Очевидно, що цей порядок не
сприятиме швидкому збиранню інфор-
мації, оскільки керівники слідчих орга-
нів, з метою покращання показників
роботи підрозділу не завжди прийма-
тимуть об’єктивні рішення. Водночас
нагляд за дотриманням законів під час
цієї перевірки здійснює прокурор,
тому саме він повинен мати право
продовжувати строк перевірки.

З огляду на зазначене, у проекті
КПК Україні, підготовленому робо-
чою групою Головного слідчого упра-
вління МВС України, зокрема, йдеть-
ся про збільшення термінів проведен-
ня попередньої перевірки інформації
про злочин, що мають складати від 
5 діб до 3 місяців. Визначено, що пра-
во продовження строків перевірки
заяв і повідомлень про злочин має
лише прокурор. Цей строк може бути
продовжено: до одного місяця – про-
курором району (міста), прирівняним
до нього прокурором чи їхніми
заступниками; до 2 місяців – прокуро-
ром Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя

чи їхніми заступниками; до трьох міся-
ців – Генеральним прокурором Украї-
ни чи його заступниками.

Таке законодавче закріплення за-
значених положень сприятиме зменшен-
ню кількості необґрунтовано винесе-
них постанов про відмову в порушенні
кримінальної справи (що обумовлено
об’єктивними причинами), а також
сприятиме диференційованому підхо-
ду (визначення конкретного строку 
залежно від ситуації, що склалася)
при вирішенні заяв і повідомлень про
злочини.

Так, порівняно з 2009 р. у 2010 р.
більш ніж наполовину (50,5%) зросла
кількість прийнятих слідчими перед-
часних і необґрунтованих рішень про
відмову в порушенні кримінальної
справи (з 6229 до 9374).

Одночасно пропонується розши-
рити процесуальну регламентацію
діяльності органу дізнання та слідчого
щодо збирання доказів до порушення
кримінальної справи.

Зауважмо, що чинний КПК Ук-
раїни передбачає такі документальні
джерела, складання яких допустиме
до порушення кримінальної справи:
протокол усної заяви (ст. 95 КПК Ук-
раїни); протокол з’явлення з каяттям
(ст. 96 КПК України); пояснення окре-
мих громадян, представників влади, гро-
мадськості, посадових (службових)
осіб (ч. 4 ст. 97 КПК України); прото-
коли огляду місця події, предметів,
документів, трупа (ст. 190, ч. 1 ст. 192,
ст. 195 КПК України); протоколи ог-
ляду та виїмки поштово-телеграфної
кореспонденції, зняття інформації з тех-
нічних каналів зв’язку (ч. 3 ст. 187-1
КПК України); протоколи огляду ви-
требуваних предметів чи документів
(ч. 1 ст. 66, ч. 4 ст. 97, статті 190, 195 КПК
України); протоколи з відповідними
додатками, складені уповноваженими
органами за результатами оператив-
но-розшукових заходів (ч. 2 ст. 65, ч. 3
ст. 66, ч. 1 ст. 103 КПК України);
рапорти й довідки, складені пра-
цівниками органу дізнання, слідчим,

Попередня перевірка інформації про злочини у контексті реформування...

165



прокурором або суддею, в разі без-
посереднього виявлення ознак злочину 
(п. 5 ч. 1 ст. 94 КПК України).

У ч. 1 ст. 197 проекту КПК Ук-
раїни суттєво збільшено перелік 
дій, зосібна слідчих, щодо перевірки
інформації про злочини (зокрема,
до порушення кримінальної справи
дозволено відібрати пояснення від
громадян або службових осіб, прово-
дити огляди місцевості та приміщен-
ня, здійснювати освідування, вилучати
або витребувати предмети й докумен-
ти і оглядати їх, витребувати виснов-
ки фахівців, вимагати проведення спе-
ціальних перевірок тощо).

Про можливість проведення слід-
чих дій до порушення кримінальної
справи йдеться у відповідних розділах
Проекту (ч. 2 ст. 254, ч. 6 ст. 259, ч. 7 
ст. 274). У виняткових випадках до по-
рушення кримінальної справи про-
понується дозволити проведення
окремих видів судових експертиз.

Отже, проаналізувавши запро-
поновані дефініції, вважається, що
попередня перевірка – це діяльність
уповноважених кримінально-про-
цесуальним законодавством органів 
і службових осіб, спрямована на вста-
новлення достовірності інформації,
що міститься в первинних матеріалах
про злочин, а також збирання додат-
кових відомостей, що характеризу-
ють цю подію, і потрібні для прийнят-
тя законного та обґрунтованого рі-
шення про порушення кримінальної
справи.

Під достатніми підставами для
порушення кримінальної справи слід
розуміти такий мінімум фактичних
даних, що містять ознаки злочину,
який дає змогу прийняти законне та
обґрунтоване рішення про порушен-
ня кримінальної справи або відмову в
ньому. На підставі цих фактичних
даних уже на стадії порушення кри-
мінальної справи злочини має бути
кваліфіковано та відмежовано від ін-
ших правопорушень (адміністративних,
цивільно-правових, дисциплінарних).

З цією метою кожний матеріал по-
передньої перевірки має бути ретель-
но розглянуто, проаналізовано та 
оцінено.

Чітка правова регламентація стро-
ків, що забезпечують оперативність
реагування суду, прокурора, слідчого,
органів дізнання на заяви та повідо-
млення про злочини, що вчинені або
готуються, обумовлюється тим, що
несвоєчасний початок кримінального
процесу через недостатньо активне 
і швидке реагування на заяви і пові-
домлення про злочин чи невиправ-
дано тривала їх перевірка ускладнює,
а іноді робить і зовсім неможливим,
розкриття злочину, викриття винува-
тих і компенсацію заподіяної ними
шкоди. Водночас і зайва «поспіш-
ність» і невиправданий формалізм 
у вирішенні цього питання може
призвести до прийняття необґрунто-
ваних процесуальних рішень, необ-
ґрунтованих втрат часу і сил пра-
цівників правоохоронних органів,
відволікання їх від розкриття вчи-
нених злочинів, підриву авторитету
цих органів, до порушення законно-
сті та обмеження прав окремих гро-
мадян.

Окрім порушення строків роз-
гляду заяв і повідомлень слідчими та
працівниками органів дізнання, це ви-
кликає й інші порушення, зокрема
неякісне та неповне проведення до-
слідчих перевірок. Тому виникає пи-
тання про необхідність пошуку мож-
ливих способів законодавчого врегу-
лювання цього питання у проекті
КПК України.

Для зменшення випадків прий-
няття необґрунтованих рішень або
рішень із перевищенням передбачених
кримінально-процесуальним законом
строків, необхідно, по-перше, розши-
рити кількість процесуальних дій, які
можна проводити до винесення поста-
нови про порушення кримінальної
справи, а по-друге, збільшити строки
перевірки заяв і повідомлень про
злочин.
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