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ПРОБЛЕМНі ПИТАННЯ ЗДіЙсНЕННЯ ОРГАНАМИ 
ПРОКУРАТУРИ ДОсУДОВОГО РОЗсЛіДУВАННЯ  
У ЗВ’ЯЗКУ іЗ НАБРАННЯМ ЧИННОсТі ЗАКОНУ 

УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗсЛіДУВАНЬ»

Одним із напрямків реформування прокуратури є фактичне позбав-
лення її повноважень здійснювати досудове розслідування. Відповідно до 
чинного законодавства, зокрема пункту 4 Розділу ХІІІ «Перехідні поло-
ження» Закону України «Про прокуратуру», слідчі органів прокуратури 
здійснюють досудове розслідування у визначеному КПК України поряд-
ку до початку діяльності державного бюро розслідувань, але не пізніше 
п’яти років після набрання чинності КПК України [1].

01 березня 2016 року Закон України «Про Державне бюро розсліду-
вань» набрав чинності. Тобто, де-юре почав діяти новий правоохоронний 
орган в системі виконавчої влади – Державне бюро розслідувань. Проте, 
фактично воно знаходиться лише на стадії створення (формується лише 
комісія з обрання керівника установи). 

Оскільки функція досудового розслідування тимчасово делегована 
органам прокуратури до початку діяльності Державного бюро розсліду-
вань, але, відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону 
України «Про Державне бюро розслідувань», не пізніше 01 березня 
2016 року, виникла проблема, пов’язана із прийняттям та розглядом су-
дами клопотань слідчих прокуратури у провадженнях, які, відповідно до 
законодавства, підслідні Державному бюро розслідувань [2]. 

Та чи дійсно виникла така ситуація, за якої з 01 березня 2016 року 
слідчі органів прокуратури вже не можуть здійснювати досудове розслі-
дування, а Державне бюро розслідування – ще не може, оскільки даний 
орган фактично не працює? Для з’ясування цього питання необхідно про-
вести ретельний аналіз чинного законодавства.

Так, згідно абзацу 3 пункту 1 Розділу Х «Прикінцеві положення» КПК 
України, положення частини 4 статті 216 КПК України вводяться в дію 
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з дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не 
пізніше п’яти років з дня набрання чинності КПК України [3].

Законодавець оперує таким поняттям як «початок діяльності». Визна-
чення даного терпіну в чинному законодавстві відсутнє. Саме слово «ді-
яльність» означає «робота, функціонування якоїсь організації, установи, 
машини і таке інше» [4]. На правильність саме такого тлумачення понят-
тя «початку діяльності», як початку функціонування організації, вказують 
і положення, що містяться у абзаці 2 пункту 4 Розділу VІ Закону України 
«Про Державне бюро розслідувань», відповідно до яких матеріали кримі-
нального провадження, які на день набрання чинності цим Законом пере-
бувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового 
розслідування, але відповідно до цього Закону підслідні Державному бюро 
розслідувань, у тримісячний строк після початку здійснення Державним 
бюро розслідувань функції досудового розслідування передаються до 
відповідного підрозділу (органу) Державного бюро розслідувань для про-
довження провадження.

До такого висновку прийшов і Вищий спеціалізований суд України 
з розгляду цивільних i кримінальних справ, який у своєму роз’ясненні 
щодо питання підслідності справ Державного бюро розслідувань України 
від 02 березня 2016 року зазначив, що початок дії положень частини 4 
статті 216 КПК України пов’язаний не з моментом набрання чинності 
закону, який регулюватиме діяльність Державного бюро розслідувань 
України як державної установи, а з моментом початку здійснення остан-
ньою функцій органу досудового розслідування [5]. 

Тобто, з аналізу чинного законодавства та роз’яснення Вищого спе-
ціалізованого суд України з розгляду цивільних i кримінальних справ від 
02 березня 2016 року вбачається, що слідчі органів прокуратури будуть 
здійснювати досудове розслідування у визначеному КПК України поряд-
ку до початку здійснення Державним бюро розслідувань функцій досу-
дового розслідування, але не пізніше п’яти років після набрання чиннос-
ті КПК України.

Таким чином, відповідне питання є врегульованим, а отже не потребує 
додаткової, більш детальної, регламентації на законодавчому рівні.
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ДЕОНТОЛОГіЧНі МЕХАНіЗМИ  
ЄВРОПЕЙсЬКОЇ АДВОКАТУРИ

Відповідно до європейських стандартів, закріплених у Рекомендації 
Комітету міністрів Ради Європи від 25.10.2000 р. «Про свободу здійснен-
ня професії адвоката», Загальному кодексі правил для адвокатів країн 
Європейського співтовариства від 01.10.1988 р., що є визнаними зразками 
для інтерпретації та застосування в національних деонтологічних нормах, 
комплекс адвокатських обов’язків можна поділити на такі категорії: 
обов’язки щодо клієнтів;  обов’язки щодо суду та інших державних ор-
ганів; обов’язки щодо адвокатури в цілому та інших адвокатів; обов’язки 
щодо суспільства. Відповідно до принципу III «Роль і обов’язки адвокатів» 




