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ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬШСТЬ СЛІДЧОГО 
ЯК ПРОЯВ ПРИНЦИПУ ПУБЛІЧНОСТL 

У зв'язку з проведенням в Україні реформування судової с~Істе
ми у відповідності до європейський стандартів великого значення 
набула проблема захисту прав і свобод людини і громадянина. Від
повідні зобов'язання були взяті Україною після підписання Загаль
ної декларації nрав людини, Європейської Конвенції про захист 

прав ЛЮДІІНИ і основоположних свобод, Конвенції СпівдружностІ 
Незалежних. Держав про nрава та основні свободи людини . 

ПочІІнаючи з 200 l року до Кримінально-процесуальвого кодек
су України (далі по тексту - КПК), законодавцем внесено зміни, 

направлені на nодальше удосконалення правового статусу осіб, які 
беруть учаСТЬ у кримінальному судО'tИІІСТВі. У СТ. 2 КГJК ОДНИМ 
із завдань кримінального судочинства визначено охорону nрав та 
законних інтересів фізичних і юрндични;х осіб. Разом з тим серед 
вчених і на цей час залишається дискусійним питання про те, ч11 
здійснює слідчий правозахисну функцію. 

Досить тривалий час, говорячи про захист прав j законних інте

ресів, В'fені мали на увазі лише права і законні інтереси nідозрю
ваного, обвинуваченого, nідсудного . Згодом почшш звертати увагу 
на забезnечення 1 захист прав потерпілого. НаразІ , варто ПОІ'Однти
ся з О. lllилo, що "тенденції розвитк} в останні роки законодавства 
України, зокрема кримінально-процесуального, зміни сусnільної 
свідомості й офіційної доктрини щодо інтересів держави і людини 
свідчать про прагнення до створеНЮІ сусnільства охоронного тиnу, 
спрямованого на захист прав і законних інтересів кожної людини, 
незалежно від їі процесуального статусу і підстав залуqення до 
провадження у сnраві" . За таких умов органи, що ведуrь кримі
нальюІй процес, і слідчий зокре ta, в силу свого посадового стано
вища, наявносТІ владних повноважень, обумовлених виконанням 
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nублі<tн.их функцій обов'язані, не пльки дотрИl'.'fУВатися прав ін
шихучасників процесу, але й захищати Ух від можлиаи.'\. nорушень, 
а також вчнняти дії, спрямовані на їх відновлення. При цьому важ
;швнм є те, що слідчий всі дії nроводить за власною ініщативою, 
не nокладаючись на активність сторони заХИС1)'. Метою правоза
хисної діяльності слідчого, на думку В . Андрусяка. Є' попереджен
ня, недопущенНJІ nорушення прав усіх суб'єктів <u1 сприяння їх 
відновленню 

Разом з 1им у літераrурі зустрічаються й інші тоЧJ<и зору. Де
які автори намагаються включити правозахисний Віід діяльності 
слідчого у зміст функції розслідування справи, інші - до функції 
захисту. Існує також думка, що "захист обвинуваченого 1 підсуд
ного, яю є також сЮtадовою поняпя .,зах.вст прав громадян" - ве 

входить до обов'язку слідчого, оскільки слщчий, який об'єктивно, 
nовно і всебічно розслідує кримінальну сnраву, збираючи як обви
нувальні, так і виnравдувальні докази. виконує не функцію захис-
1)', а здійснює свої безnосередІІі обов 'язки . 

Дійсно, функція захисrу і обвинувачення відокремленІ у змагаль
ному крим іІІальному nроцесі. Проте захищаючи права вс1Х учасшt
ків процесу. слідчий виконує не функцію захисrу від обвинувачен
ня, як це має місце у виnадку з nідозрюваним, о6винуваченкм, їх 
представниками, і не функцію кримінального переслідування, яка 
здійснюється ШЛJІхом об'єктивного, 11овноrо і всебічного розгля
ду кримінальноз справи, а саме правозахисну функцію. що прямо 
виrmиває із завдань кримінального судочинства та безпосереднього 
обов ' ЯЗІ<) слідчого Як в.луtІно зазначає Ю. Грошевий .. ,реформа
ційні процеси у сфері кримінального судочинства nовинні йти ШJlЯ
хом створення кримшЗJlЬно-процесуального механізму, при якому 
належним чином забезnечується баланс публічннх і nрнватних ін
тересів, адже крамінальне судочинство здійснюєтьсJf в іІfГересах 
всього суспільства в цілому й окремої людини зокрема". 

Захищаючи права і законні інтереси учасників кримінального 
судочинства, слідчий виконує правозахисну функцію. Але що зу
мовлю їі наявність? 

З .Ф . Макарова "Jа]начала, що захист прав передбачає недоnу
щення і поnередження їх nорушення, а у виnадку порушення - ї 
поновлення 1 вщшкодування заподіяної шкоди. Тобто, захист nрав 
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учасн,tків передбача не їх пасивне дотри іання, з обов'язок здШс-
нювати активну дія.льнkть, спрямовану на їх зuхиСї тu вщновлсння 
у випадку порушення Крім того, аналіз праt..-гнюt вропейсьt..-оrо 
суду з прав людІІНІі свідчить, що з метою зщ·иеїу прав, передба•tе
них Європейською Конвенщєю про захист прав л дИІНІ і осново
положшtх свобод, Суд значну увагу приділяє обов'язкам держави 
таїіпосадових осІб у сферІ здійснення правозахисної діяльноС'/ і. 
а саме: обов'язК) проводити ефективне і своєчасне розслідування. 
обов'JІзку пояснипt nричини відмови порушенні крнмінальної 
справн. обов 'язку відшкодування матеріаль11оі і моральної шко
ди та ін. Ця обставина підтверджує думку М. Ашнрбекової, про 
те, що .,з tіст діяльності із захисту прав 1 законних штересів nри 
ватних осіб, що залучені у досудове провадження, розглядається 

через пrщзму процесуальних обов 'язків суб'єt..-гів" Виконання ж 
nосадовими особамн процесуальних обов' язків ста І ІОВІіТЬ собою 
аt..їНВН\' діяльність кримінального судочинства, пов'язану з реалі
зацією норм nрава. 

Така активна діяльність є безпосередні 1 nроявом nублічвої 
nрироди крttмінального процесу в цілому і nринцип_ пуб.1ічност1 
зокрема Саме для кри1оннального процесу є .характерним те. що 

wtaднt: начало обслуговує не тільки держанні іюере~и. алt= й ін
тересІ! окремого громадянина. Наявність владних новноважень і 
можливість застосування примусу дає змогу opraнa~t. що вед)'1_'Ь 
кримі~rальtшй nроцес. здійснювати захист прав yctx )часниКІв 
криміІНальноrо судочинства. 

Стосовно конкретних форм прояву nршщиnу публічності у пра
возахисній діяльності, М. Аширбекова видіЛЯє ті. які досягаються 
виконавням вимог процесуального закону: а) про забе1nечення 

права підозрюваного й обвинуваЧ) ван ою на за: ист 1 забезпечення 
всІх осІб, які беруrь участь у кримінальному судочвнстві. правом 
на юридичну допомогу; б) про забезпечення майнових інтересів 
осіб, юкі беруть участь у справі; в) про відповідальнkть держави за 
заnоДІ ЯН) особа. f шкоду незаконним і необ r·рунтова1111м обмежен
ням ї прав і свобод; r) про забезnечення державного захиС'І)' осіб, 
які беруть участь у кримінальному процесі 

Видасться за можливе крі 1 назвапил форм в~юкрt:мнти ще й ті. 
які пов'язані 1) із забезnеченням ЗЗХИС'І)' прав заявника у стадії по-
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рушення криміtfальної справи; 2) із забезпеченням права на захист 
та юридичну доnомогу особі. до якої застосовується екстрадиція. 

Підсумовуючи, можна nрийти до висновку, що nравозахисна 
діяльність слідчого є одним з проявів nублічності кримінального 
процесу як nринuилу, що визначає його сутність і проявляється у 
цілеспрямованій, nроцесуальній , владно-організаційній діяльності 
суб'єктів, уповноважених на ведення кримінального процесу, 
спрямованій на nорушення, розслідування, вирішення криміналь
ної сnрави, застосуваJіНЯ заходів кримінально-процесуального 
nримусу, nрийняrrя загальнообов'язкових кримінально-nроцесу
альних рішень та захист nрав і законних інтересів осіб, які беругь 
участь у сnраві, з метою досягнення завдань кримінального судо
чИJІства. 

Н.В. Марчук, 
здобувач кафедри оргаиізації судових 
та правоохоронних органів 

Націонаqьного університету 

«Юридичuа академія України 
ІJнепі Ярослава Мудрого», 
прокурор Дніпропетровської області 

ЗАХИСТ ПРАВ ОСОБИ 
ІПД ЧА ЗДІЙ НЕННЯ ПРОКУРОРОМ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 

Акlуальюсть обраної теми обумовлюється тим, що одним із 
очіІ\-уваних результатів реформування кримінально-nроцесуаль
ного законодавства України є закріплеНtfЯ за прокурором у кримі
нально fY процесі функції кримінального переслідування. Водно
час важливим nри цьому залишається виконання у повно!'.ІУ обсязі 
завдань кримінального судочинства, серед яких. відповідно до ст. 
2 КПК, на nepwOJІ.fY місці стоїть охорона прав та законних інтере
сів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь. Таким 
чином, постає необхідність онокремлення і розгляду основних по-
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