
слідчого та прокурора, які обмежують конституційні права особи 

(затримання як підозрюваного, відмова у застосуванні заходів за

безпечення безпеки або їх скасування, порушення кримінальної 

справи стосовно певної особи) або перешкоджають подальшому 
руху кримінального провадження і доступу особи до правосуддя 

(відмова в порушенні кримінальної справи, закриття кримінальної 

справи). 

Отже, розробники наведених законопроектів прямо вказують ті 

дії та рішення органів дізнання, слідчого та прокурора, які можуть 

бути оскаржені до суду протягом досудового провадження по кри

мінальній справі. Проте, більш правильною вбачається висловлена 

в науці позиція щодо доцільності закріплення відкритим переліку 

дій та рішень, оскільки в реальному кримінальному процесі існує 

чимало прикладів, коли його учасники потребують оперативного 

судового контролю дій та рішень, прийнятих в досудовому прова

дженні, проте вони не включені законодавцем до предмета судово

контрольної діяльності. 

Підтримуючи ідею запровадження інституту слідчого судді , слід 

зазначити, що до його компетенції доцільно віднести прийняття всіх 

рішень, якими обмежуються конституційні права і свободи людини. 

І.Л. Зіпчепко, асистент кафедри 

кримінального процесу 

Національної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ 
ПРАВ ОСІБ , ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО СФЕРИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Актуальним на сьогодні є впровадження дієвих гарантій за

безпечення належної реалізації та захисту прав і свобод осіб, які 

приймають участь у процесі кримінального провадження. Проку

ратура України за своїм призначенням, принципами організації і 

діяльності, формами і методами роботи посідає в системі держав

ної влади України самостійне місце. Вона відіграє важливу роль 
в охороні та захисті прав і свобод громадян, інтересів суспільства 

й держави , зміцненні законності і правопорядку, сприяючи ста

новленню і розвитку демократичної, правової держави. 3 цією 
метою прокуратурі надано право здійснювати ряд функцій, однією 

з яких є нагляд за додержанням законів органами, які провадять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство . 
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Вважаємо, що дана функція прокурора спрямована як на швидке, 

своєчасне та якісне розслідування та розкриття злочинів, так і на 

забезпечення захисту прав учасників процесу. 

Відповідно до ч. 2, ст. 8 3У <<Про оперативно-розшукову діяль
ність >> негласне проникнення до житла чи до іншого володіння осо

би, зняття інформації з каналівзв'язку, контроль за листуванням, 

телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, 

застосування інших технічних засобів одержання інформації про

вадяться за рішенням суду, прийнятим за поданням керівника 

відповідного оперативного підрозділу або його заступника. Дані дії 

обмежують права особи, тому цілком виправдано дозвіл на їх про

ведення дає суд. Проте, на наш погляд, дієвою гарантією захисту 

прав особи є також і нагляд прокурора, оскільки він здійснює про

цесуальне керівництво діяльністю органів дізнання і досудового 

слідства: вимагає для перевірки кримінальні справи, бере участь у 

провадженні розслідування та ін. Таке керівництво служить спо

собом забезпечення законності дій відповідних органів. На наш по

гляд, процедура обмеження конституційних прав громадян повинна 

бути уніфікована. Тому, на нашу думку, провадження оперативно

розшукових заходів, які обмежують конституційні права особи, 

повинні здійснюватись під наглядом прокурора. 

У зв' язку з цим, вважаємо за потрібне передбачити у КПК Укра

їни статтю <<Доручення про провадження оперативно-розшукових 

заходів, які обмежують конституційні права громадян >>, відповідно 

до якої <<негласне проникнення до житла чи до іншого володіння осо

би, зняття інформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, 

телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденці

єю, застосування інших технічних засобів одержання інформації 

проводяться за рішенням суду, прийнятим за поданням слідчого, 

погодженим з прокурором. За результатами проведення таких дій 

складається протокол. Копія протоколу надсилається прокуророві, 

який здійснює перевірку законності їх проведення>>. 

Дана норма, на наш погляд, гарантує комплексне забезпечення 
захисту конституційних прав осіб, які залучаються до сфери кримі

нального процесу. 3 одного боку, судовий контроль вирішує питання 
про законність обмеження прав учасників процесу, а з іншого, на

гляд прокурора перевіряє законність його проведення. Якщо про

курор дійде висновку, що такі оперативно-розшукові заходи були 

проведені у відповідності до закону, то результати їх проведення 

можуть бути залучені до справи в якості доказів. В іншому випадку 

вони визнаються недопустимими. 
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