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Інститут взаємодії сторони обвинувачення
за Кримінальним процесуальним 

кодексом України 

Швидке і кваліфіковане розкрит-
тя та розслідування злочинів є оче-
видним та необхідним обов’язком
будь-якої держави, яка взяла на себе
зобов’язання захищати права і закон-
ні інтереси людини та суспільства від
кримінальних правопорушень. Однак
із розвитком суспільства розвиваєть-
ся і злочинність, стаючи більш органі-
зованішою і технічно оснащеною та
набуваючи більш мобільного харак-
теру. Це призводить до істотного
ускладнення процесу розкриття кри-
мінальних правопорушень, а отже, і
охорони прав та законних інтересів
особи, суспільства й самої держави.

Тому постійна внутрішня взаємо-
дія правоохоронних органів у цілому,
та органів досудового розслідування
зокрема, є важливою запорукою
успішного виконання завдань кримі-
нального судочинства. Адже саме
вони основні суб’єкти кримінального
переслідування, та покликані забезпе-

чити захист від кримінальних право-
порушень, охорону прав, свобод і за-
конних інтересів учасників криміналь-
ного провадження, а також забезпе-
чити швидке, повне та неупереджене
розслідування і судовий розгляд з тим,
щоб кожного, хто вчинив криміналь-
не правопорушення, було притягнуто
до відповідальності в міру його вини,
жодного невинуватого не було обви-
нувачено або засуджено, жодну особу
не було піддано необґрунтованому
процесуальному примусу, а до кожно-
го учасника кримінального прова-
дження застосовано належну правову
процедуру.

Виконання наведених вище завдань
відповідно до ст. 2 Кримінального
процесуального кодексу України, при-
йнятого 13 квітня 2012 року [1] (далі –
КПК України 2012 року), покликані
забезпечити спільною діяльністю про-
курор та слідчий як головні суб’єкти
досудового розслідування криміналь-
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ного провадження в Україні. При
цьому реформування та зміни в чин-
ному законодавстві не відкинули весь
надбаний досвід щодо взаємодії зазна-
чених суб’єктів, а навпаки, позитивно
вплинули на інститут взаємодії і на
його подальший розвиток та вдоско-
налення в сучасних умовах.

Так, Р. С. Бєлкін зазначав, що ефек-
тивність розслідування та попереджен-
ня злочинів значною мірою залежить
від успішності взаємодії суб’єктів кри-
мінального переслідування та осіб, які
своїми діями сприяють такій діяльності
правоохоронних органів [2, с. 493].

В. В. Пивоваров та Л. І. Щербина
також поділяють думку про сприяння
добре організованої взаємодії пра-
вильному спрямуванню розслідування,
більш швидкому і повному виявленню
всіх обставин, які входять у предмет
доказування у справі, визначенню з
джерел отримання доказової інфор-
мації і є одним із ефективних засобів
вирішення завдань кримінального
судочинства [3, с. 20].

Метою цієї статті є дослідження
всіх особливостей спільної діяльності
слідчого з прокурором під час досудо-
вого розслідування, обґрунтування іс-
нування інституту взаємодії зазначених
суб’єктів в дещо зміненому криміналь-
ному судочинстві України.

Розкриваючи значення існування
цього інституту у кримінальному про-
цесі України, то, на думку В. В. Пиво-
варова та Л. І. Щербини, суб’єкти
досудового розслідування завжди по-
требують «постачальника» інформа-
ції щодо вчинених злочинів чи тих, що
готуються, а також «помічника» для
забезпечення процесу розкриття зло-
чину [3, с. 5, 33].

Проблемами діяльності слідчого
та прокурора на стадії досудового
розслідування вивчали різні науковці,
серед яких: О. М. Бандурка, Р. С. Бєл-
кін, Р. Г. Бубнов, Ю. М. Грошевий,
О. В. Керевич, Л. М. Лобойко, В. Г. Лу-
кашевич, В.Т. Маляренко, М. М. Міхе-
єнко, С. Л. Невський, В. В. Півоваров,

Г. П. Середа, Є. А. Сичев, А. Б. Со-
ловйов, А. А. Тарасов, О. О. Топарков,
Р. Р.Трагнюк, Л. І. Щербина та ін. Проте
у вітчизняній кримінально-проце-
суальній науці немає комплексного
дослідження взаємодії слідчого з про-
курором на стадії досудового розслі-
дування, що ґрунтувалося б на нормах
вітчизняного законодавства, науко-
вих працях та враховувало проблеми
сучасного кримінального проваджен-
ня. При цьому сам інститут взаємодії
залишається дискусійним, оскільки не
відображається в кримінально-проце-
суальному законодавстві, але традицій-
но використовується для позначення
спільної діяльності суб’єктів кримі-
нального переслідування та осіб, які
цьому сприяють, у кримінальному
провадженні [2, с. 493].

Однак попри те, що такого термі-
на як «взаємодія» ані в КПК України
1960 року [4], ані в новому КПК Ук-
раїни 2012 року [1] немає, та з огляду
на саме поняття «взаємодія», під яким
згідно зі словником В. І. Даля [5, с. 466]
розуміється виконання спільних дій, за-
значимо: оскільки на законодавчому
рівні встановлено кілька суб’єктів
сторони обвинувачення, які мають
спільну мету своєї діяльності під час
досудового слідства, то інститут «взає-
модії» на стадії досудового розслідуван-
ня існує і виступає важливою гаран-
тією того, що поставленої мети буде
досягнуто, а суб’єкти кримінального
переслідування своїми спільними діями
цьому сприятимуть.

Щодо суті спільних дій, то проце-
суальна діяльність отримання необхід-
ної інформації у кримінальному про-
вадженні полягає: 1) у її пізнанні та
фіксації; 2) використанні в рамках кри-
мінального судочинства. При цьому у
такому процесі може відбуватися сис-
тематизація та оцінка зібраної інфор-
мації як одним суб’єктом, так і кіль-
кома [6, с. 12–14]. Одержання такої
інформації у взаємодії означає засно-
вану на правових актах спільну діяль-
ність, яка спрямована на розкриття 
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і розслідування злочинів, в узгодженій
діяльності, з дотриманням законності
і самостійним виконанням кожним
суб’єктом своїх обов’язків [7, с. 7].

Ю. М. Грошевий та В. М. Хотенець
висловлюють думку, що спільна діяль-
ність суб’єктів, які ведуть процес, ви-
являється у зборі необхідних у справі
доказів, закріплення їх у порядку,
встановленому законом, перевірку та
оцiнення. Тобто, спільна діяльність
суб’єктів доказування в криміналь-
ному процесі є процесуальною діяль-
ністю зі збирання, аналізу, перевірки
доказів та їх використання в подаль-
шому [8, с. 216–217].

Р. Г. Бубнов наголошував: загаль-
новідомо, що будь-яка діяльність
людей, яка регламентована нормами
права, в тому числі кримінальна про-
цесуальна, реалізується у формі пра-
вовідносин. При цьому механізм здій-
снення кримінального переслідування
уповноваженими суб’єктами є достат-
ньо складною структурою взаємовідно-
син між ними. Тому повне досліджен-
ня інституту кримінального переслі-
дування в кримінальному процесі
можливе лише через призму взаємо-
відносин між суб’єктами, що його
здійснюють [9, с. 4].

Взаємодією називають спільну, по-
годжену діяльність відповідних суб’єк-
тів при розслідуванні кримінальних
справ, що спрямована на використан-
ня методів і засобів, властивих цим
суб’єктам, при чіткому розподілі пов-
новажень між ними [3, с. 5].

Л. М. Лобойко також зазначає,
що взаємодія суб’єктів досудового
розслідування є заснованою на ви-
могах закону, узгодженою з метою,
місцем та часом, спільною діяльні-
стю незалежних суб’єктів криміналь-
ного переслідування, спрямованою
на вирішення завдань кримінального
судочинства. Єдині цілі досягаю-
ться узгодженими діями цих суб’єктів
із використанням притаманних для
кожного з них методів та засобів 
[10, с. 52].

Цю думку поділяє і Р. С. Бєлкін:
взаємодія є погодженою за метою і
завданнями, силами, засобами, місцем
та часом діяльністю у процесі встанов-
лення істини у кримінальному процесі
[2, с. 493].

Тобто вчені, які безпосередньо
займалися дослідженням цього інсти-
туту, висловлюють думку, що суб’єк-
ти досудового розслідування у своїй
діяльності обов’язково взаємодіють
між собою, а тому й інститут взаємо-
дії під час кримінального проваджен-
ня існує. Однак враховуючи, що вка-
зані науковці при дослідженні цього
питання вже тривалий час визнача-
ють різні критерії до даного інституту,
то це свідчить про те, що йому повин-
на приділятися значна увага не лише в
теорії кримінального процесу, а й у
практичній діяльності слідчого та
прокурора. І як слушно вказував 
Р. С. Бєлкін, взаємодія у криміналь-
ному процесі повинна не просто існу-
вати, а й ще повинна бути успішною,
оскільки має велике значення у кри-
мінальному провадженні [2, с. 493].

Інститут взаємодії має важливе
значення для кримінального прова-
дження. Науковці, які безпосередньо
досліджували це питання, визначили
принципи, які є фундаментальними
положеннями будь-якого інституту в
теорії права.

Зокрема, Р. С. Бєлкін виокремлю-
вав: 1) принцип дотримання законно-
сті, під яким розуміється забезпечення
чіткої правової регламентації діяль-
ності як учасників такого процесу, так
і контролю прокурора; 2) принцип
чіткого дотримання підслідності, під
яким слід розуміти виконання кож-
ним суб’єктом кримінального пере-
слідування своїх функцій [2, с. 494].

Так, С. С. Алексєєв, досліджуючи
інститут взаємодії на стадії досудово-
го розслідування, вказує, що такі від-
носини при розслідуванні криміналь-
них справ між прокурором та слідчим
існують, проте сам процес взаємо-
дії повинен будуватися виключно на
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принципах незалежності і підкоряти-
ся лише закону [11, с. 27–30]. Подібної
думки дотримуються Ю. М. Грошевий
та В. М. Хотенець: взаємодія суб’єктів
розслідування здійснюється в межах
законів, що гарантується принципом
незалежності [8, с. 9], та має суттєве
значення для забезпечення законності
взаємодії правоохоронних органів у
розкритті злочинів [8, с. 315–316].

Р. Г. Бубнов визначав інститут
взаємодії та спільну діяльність упов-
новажених суб’єктів як принцип, на
якому повинно ґрунтуватися кримі-
нальне переслідування. Причому суть
його полягає в тому, що слідчий та про-
курор наділені процесуальною само-
стійністю. У зв’язку з чим процес взає-
модії зазначених суб’єктів не повинен
впливати на реалізацію ними своїх
повноважень [9, с. 7–8].

Вчені, які досліджували питання
взаємодії суб’єктів досудового розслі-
дування, звертали увагу на те, що сама
взаємодія повинна відповідати певним
вимогам, які важко відобразити в чин-
ному законодавстві, та має особливий
характер. Зокрема, А. Б. Соловйов
вказував, що відсутність необхідних
умов та чіткої структури взаємодії, є
першими причинами допущення слід-
чими помилок при розслідуванні кри-
мінальних справ [12, с. 69].

Однією з особливостей є те,
що законодавець, визначивши форму
взаємодії як письмове доручення чи
письмову вказівку, будь-яких інших
вимог не встановлює.

Наступним важливим аспектом
взаємодії, за КПК України 2012 року,
є необхідність визначення початку її
перебігу, дотримання якого свідчити-
ме про законність такої спільної
діяльності прокурора та слідчого. Так,
ст. 214 КПК України 2012 року ви-
значено, що початок досудового роз-
слідування розпочинається з моменту
внесення відомостей до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань. Здійс-
нення досудового розслідування до
внесення відомостей до реєстру або

без такого внесення не допускається і
тягне за собою відповідальність, уста-
новлену законом. Водночас огляд міс-
ця події, що є слідчою (розшуковою)
дією, у невідкладних випадках може
бути проведений до внесення відомо-
стей до Єдиного реєстру досудових
розслідувань, яке здійснюється негай-
но після завершення огляду. У разі
виявлення ознак кримінального пра-
вопорушення на морському чи річко-
вому судні, що перебуває за межами
України, досудове розслідування роз-
починається негайно; відомості про
нього вносяться до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за першої мож-
ливості. Тому, визначаючи початок
взаємодії слідчого з прокурором, не-
обхідно в кожному конкретному випад-
ку врахувати всі зазначені умови.

Не варто забувати, що, відповідно
до ч. 6 ст. 214 КПК України 2012 року,
слідчий невідкладно у письмовій
формі повідомляє прокурора про
початок розслідування, підставу для
початку розслідування та інші відомо-
сті. Тобто законодавець додатково
визначив момент, з якого може почи-
натися взаємодія між зазначеними
суб’єктами.

Важливим у цьому дослідженні є
також питання, протягом якого часу
може відбуватися така взаємодія.
Адже С. С. Алексєєв [11, с. 129] зазна-
чав, що спільна діяльність суб’єктів
досудового розслідування та їх взає-
модія може відбуватися лише в межах
стадії досудового розслідування. Від-
повідаючи на це запитання, наголоси-
мо, що ці правовідносини відбувати-
муться в межах строків досудового
розслідування, які визначено ст. 219
КПК України 2012 року.

Не слід також забувати, що взає-
модія між прокурором та слідчим
повинна відбуватися в певних рамках,
оскільки триває в рамках криміналь-
ного провадження, яке повинно відпо-
відати загальним засадам криміналь-
ного судочинства, передбачені ст. 7
КПК України 2012 року.
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Отже, інститут взаємодії за КПК
України 2012 року між прокурором та
слідчим на стадії досудового розсліду-

вання існує, незважаючи на те, що на
законодавчому рівні він прямо не ви-
значений.
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Тищенко С. В. Інститут взаємодії сторони обвинувачення за Кримінальним
процесуальним кодексом України

У статті проаналізовано взаємодію прокурора та слідчого на стадії досудового роз-
слідування з урахуванням нового кримінально-процесуального законодавства України.

Ключові слова: досудове слідство, слідчий, прокурор, обвинувачення.

Тищенко С. В. Институт взаимодействия стороны обвинения по Уголовному
процессуальному кодексу Украины

В статье проанализировано взаимодействие прокурора и следователя на ста-
дии досудебного расследования с учетом нового уголовно-процессуального зако-
нодательства Украины.

Ключевые слова: досудебное следствие, следователь, прокурор, обвинение.

Tishchenko S. Institute of the interaction of the charge under the Criminal Procedu-
re Code of Ukraine

The article analyzes the interaction between the prosecutor and an investigator at the
stage of pre-trial investigation in the light of the new Criminal Procedure Code of Ukraine.

Key words: pre-trial investigation, investigator, prosecutor, the charges.


