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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ
ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ

РІШЕНЬ у КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, А ТАКОЖ
ЗАСТОСУВАННІ ІНШИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО

ХАРАКТЕРУ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОБМЕЖЕННЯМ ОСОБИСТОЇ
СВОБОДИ ГРОМАДЯН

Актуальність розгляду вказаних питань зумовлена деякою реор-
ганізацією здійснення прокуратурою функції нагляду за додержан-
ням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а
також застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних
із обмеженням особистої свободи громадян, яка отримала відобра-
ження у ліквідації спеціалізованих прокуратур з нагляду за додер-
жанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних спра-
вах, а також прийнятті нового Наказу Генерального прокурора Украї-
ни № 7 гн від 02 квітня 2012 року «Про організацію прокурорського
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів при-
мусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи гро-
мадян».

Визначаючи правові засади прокурорського нагляду взагалі, і у
досліджуваній сфері зокрема, необхідно враховувати, що вони скла-
даються на міжнародному і національному рівнях.

Важливе значення в наглядовій практиці прокурорів щодо забез-
печення законності при виконанні кримінальних покарань мають
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міжнародні документи. На це орієнтує прокурорів преамбула наказу
ГПУ №7 гн, який був виданий з метою підвищення ефективності на-
глядової діяльності органів прокуратури, у тому числі за «...додер-
жанням міжнародних норм і стандартів поводження з ув'язненими та
засудженими ...». Серед документів, у яких закріплені ці норми і ста-
ндарти, потрібно виділити як загальні міжнародні документи з прав
людини, так і спеціальні міжнародно-правові акти, які гарантують
права засуджених.

До числа загальних міжнародних актів, що закріплюють найви-
щі стандарти захисту прав людини, і, в тому числі, засуджених, які
зберігають свій загальноправовий статус при відбуванні криміналь-
ного покарання, слід віднести Загальну декларацію прав людини від
1948 року, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від
1966 року, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні
права від 1966 року, Європейську конвенцію про захист прав людини
і основоположних свобод від 1950 року.

Серед актів спеціального характеру можна виділити: Європейсь-
ку конвенцію «Про запобігання катуванням чи нелюдському або та-
кому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню» від 1987 р.,
що була ратифікована Україною у 1997 році [1]; Мінімальні стандар-
тні правила поводження з в'язнями ООН від 1955 р., що безпосеред-
ньо визначають права і обов'язки засуджених; Резолюцію К (62) 2 Ко-
мітету Міністрів Ради Європи відносно виборчих, громадянських та
соціальних прав ув'язнених від 1962 р., Резолюцію №43/173 Генера-
льної Асамблеї ООН «Звід принципів захисту осіб, які піддаються
затриманню чи ув'язненню будь-яким чином» від 1998 р., Рекомен-
дацію К (2006) 2 Комітету Міністрів Ради Європи «Європейські пені-
тенціарні правила» тощо [2-5]. Щодо покарань, не пов'язаних з по-
збавленням волі, необхідно назвати такі міжнародні документи, як
Мінімальні стандартні правила ООН відносно заходів, не пов'язаних
з тюремним ув'язненням (Токійські правила), що були затверджені
резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р. [6], а
також «Європейські правила застосування суспільних (альтернатив-
них) санкцій і заходів», прийняті Комітетом Міністрів Ради Європи у
1992 році.

Як зазначається у науковій юридичній літературі, основна увага
у цих документах приділяється людській гідності, гуманізації поряд-
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ку та умов виконання покарань, запровадженню новітніх методів ви-
ховного впливу [7, с. 158]. їх значення, на думку В. Льовочкіна, поля-
гас у наступному: 1) вони напрацьовуються на міждержавному рівні,
призначені для регулювання міжнародного співробітництва у сфері
пенології та кримінології; 2) адресуються державам, які, володіючи
реальною владою, мають можливість забезпечити в межах юрисдикції
повагу до прав і свобод засуджених і відповідають за їх додержання;
3) не наділяють засуджених будь-якими конкретними правами, а спо-
нукають держави надати цій категорії громадян певні права і свободи
і забезпечити їх реалізацію за допомогою соціальних і правових засо-
бів, якими держава володіє. З огляду на це, положення вказаних до-
кументів виступають саме міжнародними стандартами, приведення
змісту прав та свобод засуджених у відповідність до яких є необхід-
ним для пенітенціарної системи нашої держави як складової націо-
нальної правової системи [8, с. 24].

Крім того, в аспекті регламентації діяльності саме органів про-
куратури у сфері виконання судових рішень у кримінальних справах
мають значення такі акти: Кодекс поведінки посадових осіб із під-
тримання правопорядку, прийнятий резолюцією Генеральної Асам-
блеї ООН від 17.12.1979 за наслідками V Конгресу ООН із попере-
дження злочинності і поводження з правопорушниками. Згідно із
ним, посадові особи із підтримання правопорядку зобов'язані захи-
щати всіх осіб від протиправних актів у відповідності до їх професії
(ст. 1 Кодексу); «Керівні принципи стосовно ролі осіб, які здійснюють
судове переслідування» від 1990 року, прийняті ООН, які були розро-
блені спеціально для обвинувачів, мали бути впроваджені у націона-
льні законодавства і доведені до відома прокурорів; Рекомендація К
(2000) 19 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо
ролі державного обвинувачення в системі кримінального правосуддя
(прийнята Комітетом Міністрів 6 жовтня 2000 р. на 724 засіданні За-
ступників міністрів), де серед функцій прокуратури вказувалася така,
як нагляд за виконанням судових рішень; Рекомендація Парламент-
ської Асамблеї Ради Європи 1604 (2003) про роль прокуратури у де-
мократичному правовому суспільстві від 27 травня 2003 року; відпо-
відь Комітету Міністрів на Рекомендацію ПАРЄ 1604 (2003) про роль
прокуратури у демократичному правовому суспільстві від 4 лютого
2004 р. Вказані акти приділяють увагу регламентації діяльності про-
куратури, встановлюючи для цього відповідні стандарти, які слугу-
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ють орієнтирами для національного законодавця [9, с. 11]. Це зумов-
люється тим, що, хоча питання правового регулювання правоохо-
ронних органів повністю відносяться до сфери внутрішньої компете-
нції держав, однак те місце, яке посідає кримінальне правосуддя в
системі забезпечення прав і свобод особи, змушує міжнародні струк-
тури приділяти все більшу увагу забезпеченню єдиних високих стан-
дартів в реалізації обвинувальних і пов'язаних з ними функцій демо-
кратичної держави [10, с. 19].

Отже, серед правових основ прокурорського нагляду за додер-
жанням законів при виконанні кримінальних покарань, не пов'яза-
них із позбавленням волі, важливе місце займають міжнародні доку-
менти.

Найвищою правовою основою прокурорського нагляду за доде-
ржанням законності на національному рівні є положення п. 4 ст. 121
Конституції України, відповідно до якого на єдину систему прокура-
тури покладається нагляд за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням осо-
бистої свободи громадян.

На рівні законодавства України норми, присвячені досліджува-
ному напрямку наглядової діяльності містяться в п. 4 ст. 5 Закону
України «Про прокуратуру». Крім того, нагляду за законністю вико-
нання вироків та інших судових рішень присвячена глава 4 розділу III
вказаного Закону під назвою «Нагляд за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при за-
стосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обме-
женням особистої свободи громадян». Вказана глава складається з
двох статей і визначає предмет і повноваження прокурора у цій сфері
(ст. 44); обов'язковість виконання постанов і вказівок прокурора (ст. 45).

Водночас доводиться констатувати обмеженість і неповноту ре-
гулювання нагляду за додержанням законів при виконанні криміналь-
них покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, у Законі «Про про-
куратуру». Це пов'язано з тим, що вказані норми регулюють переваж-
но нагляд прокурора за виконанням покарань і примусових заходів,
що обмежують особисту свободу громадян, і зовсім не згадують про
специфіку нагляду за виконанням покарань, не пов'язаних з позбав-
ленням волі. В цьому відношенні більш правильним можна вважати
підхід, застосований у ст. 32 Федерального Закону Російської Федера-
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ції «Про прокуратуру», відповідно до якої до предмета нагляду вклю-
чено законність виконання покарання, не пов'язаного з позбавлен-
ням волі [11].

Про прокурорський нагляд за додержанням законів при вико-
нанні кримінальних покарань йдеться і у ст. 415 КГІК, а також у кри-
мінально-виконавчому законодавстві.

В п. 1 ст. 22 КВК закріплено, що прокурорський нагляд за додер-
жанням законів при виконанні кримінальних покарань в органах і
установах виконання покарань здійснюється Генеральним прокуро-
ром України і підпорядковадаши йому прокурорами відповідно до
Закону України «Про прокуратуру». На органи і установи виконання
покарань покладається обов'язок виконувати постанови і вказівки
прокурора щодо додержання порядку виконання покарання, встано-
вленого кримінально-виконавчим законодавством (п. 2 ст. 22 КВК).

Необхідно вказати, що вказаними актами регламентація даного
виду нагляду не обмежуються, адже багато норм законів, хоча безпо-
середньо і не регламентують наглядову діяльність прокурора, проте
стосуються її об'єкта і предмета.

До правових основ прокурорського нагляду за додержанням за-
конів при виконанні кримінальних покарань необхідно віднести та-
кож відомчі акти. Якщо закон закріплює норму як правило поведінки,
то у відомчому акті вона деталізується, уточнюється стосовно різних
відносин. Зважаючи на те, що коло таких актів досить значне, і вони
іноді суперечать одне одному, то від відповщних відомств, відповідаль-
них за їх прийняття, насамперед Державної пенітенціарної служби
України, вимагається здійснити перевірку і узгодження таких актів,
скасувати ті з них, які не відповідають сучасному стану правовідно-
син, і усунути прогалини і колізії на відомчому рівні правового регу-
лювання.

Окремої уваги заслуговує Наказ Генерального прокурора Украї-
ни № 7 гн вщ 02.04.2012 «Про організацію прокурорського нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
справах, а також при застосуванні інших заходів примусового харак-
теру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян» [12]. Вка-
заний акт замінив аналогічний наказ Генерального прокурора Украї-
ни від 06.04.2011. Фактично, відмінність між цими документами поля-
гає у тому, що в новому наказі вже не згадуються спеціалізовані про-
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куратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних справах, ліквідовані 25 січня 2012 року.

Прийнятий з метою вдосконалення організації роботи та підви-
щення ефективності наглядової діяльності органів прокуратури Ук-
раїни за додержанням вимог Конституції України, кримінально-ви-
конавчого законодавства, міжнародних норм і стандартів поводження
з ув'язненими та засудженими, дотримання їх прав, цей Наказ дета-
льно врегулював організаційні аспекти здійснення наглядової діяль-
ності у даній сфері, передбачив її пріоритетні напрямки, до числа
яких віднесено і додержання законів при виконанні покарань, не
пов'язаних з позбавленням волі (п. 2), визначив суб'єктів нагляду,
критерії ефективності тощо. Загалом, прийняття цього Наказу можна
розглядати як позитивний крок на шляху до вдосконалення норма-
тивного врегулювання прокурорського нагляду за додержанням за-
конів при виконанні кримінальних покарань, не пов'язаних із позба-
вленням волі.

Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що правові засади
прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні су-
дових рішень у кримінальних справах відзначаються комплексним і
міжгалузевим характером, що зумовлюється предметом і завданнями
даної функції прокуратури. При цьому нормативні акти з вказаних
питань потребують певного узгодження між собою, що зумовлює пе-
рспективу подальших досліджень у даному напрямку.
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