
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА 

Юрій ГPOJJIEBJIЙ. 
професор кифt•rJpu кршtіна.JьІmю проце()' 

Націона.ІьІюr>о університету 

« ЮридаІІни икиде.\Іія J. /;.раїни 1.11енt Ярос,rава Мудрого--. 
акасJе.ні,.; НА Пр Н J. /.:раїни. 
дпюпор юpurtu'lнux нау/\ 

Дар 'я IOBOPJ'H. 
acnipattmкa л:афедри кринінrLІьнпги nprщecy 

Націона.Імюго університету 

« ЮридtNІtа ал·аrІе.ІІІЯ J /.:раїни ' 
і.нені Ярос.тва Mydpoгv~ 

СК-\РГА ЯК ЗАСІБ 
РЕАПІЗАЦІІ ПРИНЦИПУ ПУБЛІЧНОСТІ 
(до проекту Криміна.:1ьноrо процес)·альноrо 

кодексу України) 

Ключові слова: публічність: скарга: оскарження: прокурор: органи прокуратури. кримі
нальне провадження. 

у 
зв'язку з обговоренням проекту 

~ІJJ Кримінального процесуального ко
І"':' дексу Украіни, розробленого Робо

чою групою nри ПрезидентовІ України 

(реєстр номер 9700, далі - Проект КПК), 

варто вказати на деякі новІ підходи до сис

теми принциПІв кримінального процесу. Так, 

відповідно до положень ст. 25 цього Проекту 
КПК прИНЦИП nубЛіЧНОСТІ розуМІЄТЬСЯ ЯК 

обов язок nрокурора, слідчого в межах своєї 

компетенції розпочати досудове розсліду

вання у кожному випадку безпосереднього 

виявлення ознак кримІнального правоnору

шення (за винятком виnадКІв, коли кримІна

ньнІ:! ІІІJUНсщ,ж~ннw мuжІ:! Gу1и ІJu:muчaІ~ JІИ· 

ше на підставі заяви потерnІлого) або в разі 

надходження заяви про вчинення кримІна

льного правопорушення, а також вжити всіх 

передбачених законом заходів для встанов

лення подІЇ кримІнального nравопорушення 

та особи, яка його вч11нила [ 1 ). За такого 
ПІДХОду публІЧНІСТЬ традИЦІЙНО ОТОТОЖНЮ

ЄТЬСЯ З ОфІЦІЙНІСТЮ 

Особливістю будь-якого принципу є те, 

що ВІН має власний нормативний ЗМІСТ, тоб-
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то виражається в нормі чи сукупносТІ норм 

(процесуальних інститутах) ~Принципи за

звичай застосовуються лише опосередко

вано - через ІНШІ приписи (норми поведін

ки). в сукуnності з якими принципи набува

ють усі структурнІ якості правових нормо 

[2, 41 ]. Саме тому важливим є дастдження 
особливостей реал1зацІі кожного принципу 

щодо конкретноі стадІі кримінального про

цесу та окремого кримІнально-процесуаль

ного Інституту. 

Мета ЦІЄЇ статті полягає у проведеннІ 

анаЛІзу ролі скарги в процесі реалІзації 

ПрИНЦИПУ nубліЧНОСТІ, ВИСВІТЛеННІ ОСОбЛИВО

С ІІ:!И ИUІ U HUІJMa І ИННUІ U І:ІИраженнЯ у ме ха· 
нізмІ розгляду прокурором скарги на р1шен· 

ня, діі та бездІяльнІсть органІв дІзнання 1 до
судового слідства. 

У науцІ кримінального процесу не скла

лося єдиного nІдходу до визначення прин

ципу nублічносТІ. Одні науковці вважають 

публІЧНІСТь nринципом кримІнального про

цесу [З 49; 4, 60, 5, 49], ІНШІ розглядають 11 
не як принцип, а як категорІю, що є значно 

бІльшою та вагомІшою за нього [б, 8]. Пред-



ставники третьоІ точки зору не визнають 

nубЛІЧНІСТЬ nрИНФ1ПОМ КрИМІНаІІЬНОГО ПрО

цесу ОСКІЛЬКИ ЙОГО не буJІО нормаt"1ВНО 

закрІnлено в КПК УкраІІ·ІИ (7 , 27] 
Зважаю"І~1 на мету статтІ, виходитимемо 

З ТОГО ЩО nубЛІЧНІСТЬ це ПРИНЦИП КРИМІНа

ЛЬНОГО процесу, яким визначаються вимоги 

цІлесnрІ'Імованоі процесуально1 активностІ та 

tнtщативностІ суб ' є~-тtв уnовнова~ених на ве-

дення кримІнального процесу, сnрямованих 

на ВИЯВЛеннЯ ЗЛОЧИНІВ та ОСІб, ЯКІ ІХ ВЧИНИЛИ, 

.. ~;'1.1/IM(\i?.!lh\3~' , Q.'j!lleC'.I)..VJ\Ie.;:IHHЯ П'І~ИХ (}\.Іб. 

nрийняття загальнообов'язкових t<РИМІналь

но-процесуальн~1Х рІшень на власний розсуд 

;а захист прав 1 законних ІнтересІв ОСІб , якІ 

беруть участь у сnраВІ, з метою виконання за

вдань кримІнального судочинства [8]. 
Вимоги цього принциnу поширюються 

На суб 'ЄКТІВ , ЩО ЗДІИСНЮЮТЬ ДОСуДОВе рОЗ
СЛІДуВаННЯ та прокурора , на яких nоіJ!адено 

обов'ЯЗОІ\ ІХ ВИКОІ-<ЗННЯ В СИЛУ СВОГО ПОСаДО

ВОГО становища (ех otfІCJO), а та,.;ож на пред

ставникІв 1 зах~1сн~1к1в tHW~1x учасникІВ про

цесу якІ мають дотримуватися вимог прин

циnу публІчностІ у разІ використання 

наданих їм nрав Це nояснюється тим, що 

вказанІ суб'єкти виступають ВІД іменr та в 

Інтересах держави , НадІnенІ державно-

Кримінальний nроцес і кримІнаЛІстика 

цес~ визначаєн.ся rим, що вІн є nредставни

ком дер>+ави , виступає захисником публіч

ни .. ІнтересІв , зд1йснює нагляд за дотриман

~ям законІВ у ходІ досудового провадження 

в кримІнальнІй справІ (9, 210] ЗдІйснення 
наrняду за додержанням Зді'.ОНІв органами , 

ЯКІ nроводять оперспивно-розшукову діяль

tіtсть, дІзнання та досудове слідство , є кон-

СН'ІтуЦІйною фvнкц1єю nрокуратури Для 11 
виконання прокурор надІлений ВІДПОВІдни

ми владно-розnорядчими nовнова>Кеннями, 

х~юакт~n як11х ~vмовлений сnецифІкою кри· 

мІнально-процесуальноІ ДІЯnьностІ зазначе

них органІВ , якr з метою швидкого і nовного 

розкриnя та розсЛІдування зnочин1в нерІД

ко застосовують заходи nроцесуаnьного 

пр11мусу, обмежують конституцІИНІ права 

особи [10 166]. 
У ПроектІ КПК передбачено, що проку

рор здіиснює нагляд за додержанням за· 

КПНІВ nри ПРОВеДеННІ ДОСуДОВОГО рОЗСЛІДу

ВаННЯ у ФОРМІ nроцесуального керІвництва 

ним ЗІ ЗМІСту статеи 311-314 випливає, що 
слІДчий який розслщує певне кримІнальне 

правопорушення, має право оскаржувати 

будЬ-ЯКІ рtШЄННЯ ДІІ ЧИ беЗДІЯЛЬНІСТЬ проку

рора nр11ЙНЯТІ (вчиненІ) у ВІДПОВІДному до

судовому nровадженнІ за винятком виnад-

КІВ , nередбачених цим Кодексом до проку

ратурІІ вищоrо р1вня стосовно 11рокуратури 

е які~, uб1имає посаду nрокурор , рІшення, дІЯ 

чи бездІяльнІсть якого оскаржується Проте 

необ.хщно sраховуватІІ. що одним ІЗ nовно

важень, сnрямованих на ЗдІйснення нагляду 

за додержанням законІв органами, ~ш про

водять оnеративно-розшукову дІЯЛЬНІсть. 

дІзнання 1 досудове слщство , є розгляд 

скарг на дІІ. рІшення 1 бездІяльнІсть цих ор
ганІв , ЯІ\1 надхОДЯТЬ ВІД учаСНИКІВ ІфИМІНаЛЬ

НОГО провад>r_ення 

владними повноваженнями для виконання 

nокладених на них функції;1 1 уповноваженІ 
nриймаrи рtшення, обов'язковІ для вико

нання. Щодо другоtІ-руnІ1 суб 'єктІв , то вон11 , 

вступаючи у крим1нальниІіі процес, беруть 

на себе обов'язок виtсонання професІиних 

функцІи , а тому вtдnовщно до ч . 1 ст. 47 Про
екту КПК ЗаХІ1СНИКИ З00013 'язанІ ВІ1К0РИС10-

вувати засоби захистv. передбаченІ цим 

Кодексом та Іншими законами УкраІни , з 

метою забезпечення дотримання nрав 1 
законних 1нте~·еСІВ nІдозрюваного обвину

ва'1еноrо та з ясування обставин, якІ спрос

товують підозру чи обвинувачення, nом'як

шують або виключають кримІнальну вІдпо

ВІдальнІсть nІДозрюваного, обвинуваченого . 

Представники ж Інших учасникІв кримІналь

ного судочинства зобов'язані діяти в Інтере

сах осІб, яких вони представляють, погод

жувати з ними своі дІІ 

Серед суб'єктІв кримІнального провад

ження особливе мІсце займає nрокурор . 

його правовий статус у кримінальному про-

Отже, у ПроектІ КПК маи:rк~:: не ПJ.!ИДІЛенu 

увагу регламентаціІ порядку розгл~щу скарг 

органами прокуратури , не враховано також 

можливостІ подання до органІв nрокуратури 

І-ншими, крІм СЛІД"ІОГО, учасниками криМІнеІ

льного провадження, скарг на дІІ, рІшення 1 
бездІяльнІсть органів, якІ проводять оnера

тивно-розшукову дІяльнІсть, дізнання, до

судове слідство. Такий ПІДХІд суперечить 

ст. 121 Конституцн Украіни ст 12. ч 1 ст 29 
Закону УкраІНИ ссПро прокуратуру», 
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У ч. 7 n. 3.13 ПерехІДних nоложень Проекту 
КПК, якими встановлено необхщнють вне

сення ЗМІН до Закону УкраІни •Про прокура

туру~, передбачаєтьс11, що npot<ypop уживає 
ЗаХОДіВ ДО ТОГО, ЩОб ОрГЗНІ1 ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ 

операгивно-розшу•;ову діІ'ІльнІсть , досудове 

розслідування (дізнання та досудове слІдст

во) · додержували nередбачениСі законом 

nорядо~~: nочатку та nроведення оnератвно

розшvt<овоТ ДІІ'ІЛЬНОСТі, досудОВОГО РОЗСЛІ· 

дування дІя~~ь. що мІСтять ознаки криМІІ·1аль

ного nравоnорушення . за•о;рипя t:римІнаnь

ноrо провадження, а також додер:жували 

строки здійснення досудового розслІДуван

ня та тримання ос•б ПІД вартою ; не доnуска

ли порушення законностІ nІд час проведен

ня оnеративно-розшукова• дІяльностІ досу

дового рОЗСІІІДуВЗННЯ f!ИЯВІlЯЛИ 1'1РИЧІ!ІНИ 

вчинення кримІнальних правопорушень 1 
умови, що сnрияють цьому, вживали заходів 

до іх усунення . 

Водночас зазначено. повноваження 

прокурора ори здІйсненнІ нагляду зо додер

жанням Зat<OttІB ОрГаt18МИ , ЯІ<і 3ДІІ1СНЮЮІЬ 

досудове розслІДування . визначаються кри

МІt1альним nроцесуальним законодавсtвом 

Таким чином хоч у ст 12 За~<дну Уt:раіни 
~про nрокуратуру .. і встановлено обов'язок 

розгляду скарг громадян ra юридичниІ( ОСІб, 
проте відсутність вказів"и tia н;:нІвнІСть тако
го повноваження v прокурора в •ФИМІналь
ному провадженні позбавляє можливостІ 

учасникІВ кримІнального процесу реалІзува

ти це nраво. КрІм того оскарження всІх 

РІШень, ДІЙ І бездІЯЛЬНОСТІ ЛИШе у СуДОВОМу 

порядt<У (як передбачено Проеt<том КПК) 

nозбавить учасників кримІнального nровад

ження МОЖЛ~1ВОСТі ШВИДКОГО ВІДНОВЛеННЯ 

порушениJ!. пра о, спричинить за1 qгуван.ня 

nроцесу та ПРІ1зведе до того що суддІ мати

муть додаткове навантаження Саме тому в 

новому КПК Украіни необхІДно зберегти 

nраво на оскарження рішень, дІй і бездІяль

ностІ органІв дІзнання та досудового слІДст

ва до nрокурора як дІєвий механізм 

здійснення не тІльки нагляду за законністю 

досудового слІДства, а й як гарантІю захисту 

nрав 1 заt<онних ІнтересІВ учасникІВ кримІна
льного nровадження. 

ДІЯ nринциnу nублІчностІ n•д час розгля

ду сr.арг зумовлює необхідність урахування 
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того що, з одного боку, вона є .. ",..,,,..,,_ 
с~нІсноІ ІнформацІІ про порушення за 

ЯКІ В ІНШОМу 13І1ПЗДКУ МОГЛИ ОVТИ Не 

nрокурором Реаr)'вання ж на факти 

шення І<РИмІнально-процесуальноrо 

не тільки сnрямоване на вІдновлення npae 
законних ІнтересІв громадян , Своєчасне 

явлення порушень сnрияє усуненню 

шкІДЛивих наслщюв, як визнання доказІв не

доnустимими і непоправна неnовнота non_,. 
реднього розслІДування . ІнодІ скаржникм 

додають до скарги докvменти наnриt<Лад, 

медИЧНІ ДОВІДКИ, СВіДОЦТВа ОСІб, ЯКІ не буnи 
дот1танІ , 1, таким чином, заповнюють nрога

лини слщсJва або дІзнання ( 11 14). З друго
го боку, скарга , що tіадііішла, спонукає про· 

Ііурора до дІяльносТІ сnрямованої на П 

реєстрацІю , перевІрку та прийняпя щодо 

неі відповІдного рішеннf! Скарга є ТІЄЮ • ВІД

nравною точкою. яка визначає необхІднІсть 

nрокурорського втручання ... Всі ці дІІ nроку

рор вчиняє ех otticio, за вла~;ною ІнщІаІивою 
ra на власн11й розсуд . 

ПорядФ; розгляду скарг органами nроку

ратур>1 1 повноваження nрокурора nІД час іх 

розгпяду крІМ nоложень КПК Уt<раіни. врегу

льовано За~оном Украіни «Про звернення 

rромадянu від 2 жовrня 1996 року, ст. 12 За
кону Украіни ~Про nрокуратуру .. від 5 лисІо
nада 1991 року, Наказом Генеральної про~:у
ратури Украіни ВІд 19 вересня 2005 року 
N2 4гн •Про органІзаЦІю прокурорського на
гляду за додержанням законІв органами, якІ 

nроводяrь ДІЗНання та досудове слІДство" 

(з наступними змінами і доnовненнями) 

Інс:тrукшєю •Про nорядок розгляду • ВL~РІ
шення звернень та особистого nрийому в ор

ганах прокуратури Украіt-~и (далі - Інструк

ЦІя) , ІнструкцІЄЮ 3 дІловодства в органах nо
куратури України 

Згtдно з nриnисамІІІ nЩJеЛІ'-1~::них норма

тивно-правових актІв nрокурор, розглядаю

чи скарги на рІшення , дІІ чи бездіяльнІсть 

органІв дІзнання і досудового СЛІдства, ко

ристується досить широким колом nовнова

жень. До того ж ці повнова:ження є водночас 

1 його обов'язками, оскільки в силу діі прин
ципу nублічності в•н щоразу nри виявленнІ 

порушень закону зобовязаний реалізувати 

ц1 права з метою усунення виявлених пору

шень і поновлення nорушених nрав. 



ВідповІДно до зм•сту положень Інструкц•• 

~курор уповнаважении перевірити скаргу 

• nорядку та межах повноважень, передба
~Н~1х кримІнальним законодавстеом При 

~одженн1 скарги nрокурор nовинен nе

оевірити, чи мІстить скарга ВСІ необХІДНІ 

DЄІСВІЗИТИ (ПрІЗВИЩе, ім Я ПО батьКОВІ МІСЦе 

nроживання громадянина, викладення сутІ 

скарги). Привертає увагу настуnне. у КПК 
України в деяких випадках вказується на не
обхіднІсть обГрунтування скарг (наnриклад. 

nри аІТеJ1>іЦІ'йt1\JМ~ ra касащіrж:Jмt' оскар
женнІ вироків). Вбачається, що вимоrи, які 

СТОСУЮТЬСЯ необхІДНОСТІ обгрунтування 

скарги варто nоширити на ВСІ без винятку 

види скарг у кримІнальному провадженні. 

Саме з сбІрунтування може надІйти Інфор

мацІЯ npo вчинення кримінального правоnо
рушення, яку також необхІДно занести до 
Єдиного реєстру досудових розсЛІдувань. 

Письмова скарга має бути nІДnисана 

скаржнио<ом, а усна, що надІйшла ПІД час 

особистого nрийому, - занесена до nрото

Флу. Прокурор зобов язаню1 залишати 

скаргу без розгляду І вирішення. якщо; с~:ар

га не містить даних про nрІзвище та МІСЦе 

проУивання автора або з яких неможливо 

встановити авторс.тво (анонімне звернен

ня), у скарзІ не викладенn сутІ nорушеного 

питання або вона не мІсппь дан1.1х необхІД

них для nрийняпя обГрунтованого рІШення, 

чи її ЗМІСТ nозбавлений будь-якого лопчноrо 

завершення, скарга надІ;;;шла вщ особи, 

визнано• недІєздатною: nодана в ІНтересах 

іншо• особи без оформленого у встановле

ному законом порядку доручення, nрийняю 

рІшення про nрипинення розгтщ v У разІ до
тримання формальних вимог скарга має бу

ти або nрийнята до розгляду, або передан.::t 

на вирішення до nщnорядкованоІ прокура

тури, або направлена до іншого ВІДомства. 

або приєднана до скарги що раніше на

ДІйшла, чи до матерІалів кримінально• сnра

ви Питання, яку ІЗ зазначених дій вчиняти, 

nрокурор вирІшує на власнии розсуд. У ви

nадку nрийняття до розгляду ВІН зобов'яза

ний розглянути скаргу nротягом встановле

ного КПК строку ( 1 ОдНІВ-у разІ оскарження 
р1шень. дій та бездІяльності органІВ дІзнання 
(ст. 110); З дні- у разі оскарження рІшень, 

ДіЙ Та беЗДІЯЛЬНОСТІ ОрГаНІВ ДОСудОВОГО 

Кримінальний nроцес і криміналістика 

слІдстRа (ст 2З5), ЗО дн Ів- у разі оскаржен

ня постанови стдчого про закрипя кримІ

нально1 справи (ст. 215). При цьому стро,: 
розг!'яду та вирІшення скарг/І! обчислюється 

з дня їі реєстрацІІ в ГJрокуратурІ 

Така ВІДМІННІСТь строкІв розгляду co<apr 
є. на наш nогляд необгрунтованою, оскІль

ки З днІ - занадто короткии строк для 

ЗдІйснення ВСІJ<. необJІІДНИХ перевІрочних 
дІЙ, що не дає змоги забезпечити неуnеред

жений та об'єктивний розгляд скарг учас

•m.~•Е npcщeD}J нл ДІІ ra ,о•шеннн органів 
дІзнання 1 слІдчих Тим більше є необrрунrо· 
ваним вказаний тривалий строк розгляду 

скарги на постаtюву про закриття кримtна· 

льно• сnрав~1 У ч. 2 ст ЗОб Прое.:ту КПК nро
nонується встановити, що скарги на рІшен

ня ДІЇ ЧІ1 беЗДІЯЛЬНІСП> ПІД '!аС ДОСуДОВОГО 

розслІДування розглядаються стдчим, суд

дею не nrзн1ше 72 годин з моменту надход
ження вщповідноі скарr и КРІМ СІ:арг на 

рІшення про закрипя кримІнального nрова

дження , якІ розглядаються не nІЗНІШе 5 дНІВ 
з моменту нмход;+·ення скарг~, Вбачається, 

що найбІльш оптимальним строком для роз

гляду скарг є 10 днtв (як Ііаnриклад у КПК 
РесnублІки БІлорусь), оскІІІьки цЕ: дЗJю б 

МО:-І':ЛИВІсть nовною мІрою nеревірити дово

ди скарги. здІйСНІ1ТИ всі необхщн· дІї для 

прийняття законного й обгрунтованого рІ· 
шення no с...-арзІ . Винятки мають становити 

скарп1 на незаконне затримання або обран

ня чи продовженtіЯ строку заnобіжного за

ход'/, які повинні •-ta нашу думку, РОЗГІІЯда
тися nротягом доби з моменту 1-іадходженнq 

вщnовщtЮІ скарги до органІв nрокуратури 

Що ж до nоряд~<. у вирІшення скарг, то не

обхідно вказати настуnне Для переВІІ.ЖИ їх 

доводІВ у обов'язковому порящ.у мають б',

ти витребуванІ необ:кщнt документи, nояс

нення службових та Інших осІб, дІІ яких 

оскаржуються РеалІзацІя nринципу публІч
носТІ вимагає ВІД прокурора власної Ініціа

тиви nри витребуваннІ вказаних докуменТІв. 

За підсумками складається мотивовані::\ 

довІдка, а якщо у скарзі йдеться npo вчинен
ня злочину, то приймається рІшення вІДпо

ВІдно до вимог кримІнально-процесуально

го законодавства (n 4.1 О Інструкції) Водно
час, встановлюючи обов'язок прокурора 

витребувати всІ необ:кщн• документи, жод-
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ним чином не передбачається коресnонду

ючий обов'язок сЛІдчого надати таю ма
терІали . а також строки, nротягом яких вІн 

може це зробити. Не наведено також ЧІJкого 

nереЛІку УСІ-< МОЖЛИВИJ<. nереВІРОЧНИХ ДІЙ , ЯКІ 

МІГ би вчиняти nрокурор для прийняття 

рІшення щодо скарги , та іх nорядо<у Згідно ЗІ 

змістом п . п . 4.3 . 4.4, 4 5 ІнструкціІ вба

чається , що прокурор може дати доручення 

підnорядкованим nрокурорам про nеревІрку 

викладен~1х у скаргах доводІв, ви1хати на 

мІсце у випадку надходження скарг про сис

•ематичне обмеження прав 1 свобод грома
дян, численнІ або грубІ nорушення закону, 
що не отримали належноІ оцІнки nравоохо

ронними органами на МІСцях ; залучати спе

цІаЛіСТІВ 1 за заявою - скаржниюв. Однак що

до залучення сnецІалІСТІВ та автор1в скарг 

залишаються неурегульованими nитання: у 

яких виnадках 1 яких саме сnецІЗЛІСТІВ може 
залучати прокурор ; в якому порядку це 

здІйснюється ; ЯІ<і процесуальнІ права и 

обов 'язJ<и скаржн~Іків і спецІалІСТІВ ПІд час 
ОСkарЖЕ:ННЯ ЧИ МЯЄ ВИНОСИТИСЯ ВІДПОВІДНе 

процесуальне рІшення 

За результатами розгляду скарги має бу

ти винесено одне ІЗ вказаних нижче рІшень 

•задоволено• - в:t.и ro заходІВ до nовного або 
часткового ПО!-іОВлення nрав 1 законних Інте
ресІв скаржника (не може вважатися задово

леною скарга рІшення у якtй nрийнято не за 

вимогами громадянина. а за резупьтатами 

виявлених недОЛІКІВ або порушень закону) , 

•частково задоволено•- скарга у sщй мІсти

лося дві чи бІльше вимог і за результатами 

перевІрки яко1 не всІ з них визнанІ обГрунто

ваними, .. nовторне задоволено• - скарга що

до оскарження відповІДІ певно1 прокуратури , 

за якою приймалоrя рІшення про ВІДмову в 

задоволенні раніше поданої скарги (г1ри цьо

му nервинне рішення скасовується) : .. від
хилено» - вимоги скаржника , викладенІ у 

скарзІ визнанІ необГрунтованими . Прийма

ючи рІшення про задоволення, часткове за

доволення або повторне задоволення , у ньо

му обов 'язково необхщно вказати, якІ саме 

дії 1 протягом якого строку необхІдно вчинити 
відповІДному органу досудового розслІДу

вання оскІльки це є безпосереднІм nроявом 

процесуального уnравлІння досудовим роз

слІдуванням . 
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Після за~;Інчення nеревІрки згщно з 

n 4 15 ІнструкЦІі nрокурор v випадІ<.у над
ходження ВІдnовІДного клопотанн~ має за 

безпечити скаржнику можливІсть ознаиом

лення з документами t матерІалами. що без

посередІІьО зачІпають иоr о права 1 свободи 
ТІЄЮ мІрою , якою це не суперечить вимогам 

дотримання державноі або іншоІ, що охоро

няється законом, таємницІ законн1.1м ІНТере

сам Інших осІб . Про ознаиомлення скаржни

ка з матеріалами nеревtрки складаетьсq 

вІДповщна довІдка 13 :Jазначенням Інфор
мацІІ про те , з якими матерІалами і коли вІн 

був ознайомлений. При ВІдмові в задово

леннІ клопотання про ОЗІ-іайомлення із ма· 

терІалами надається аргументоване роз яс

нення nрийнятого р1шення . 

АнаЛІзуючи положення n б • Нr~правлен
ня вІДnовідей на звернення» Інструкщі , вар

то звернути увагу, що запишається не

вирІшеним питат~я . у я•:ий строк та у якому 

nорядку має бути пов1домлен~1й скаржник 

про nрий1-1Яте за скаргою рІшення а також 

порядок оскарженн~ цього РІШення до nро

куратури ВИЩОГО РІВНЯ . 

КрІм того , анІ чинний кnк УкраІни та 

пІДзаконні акти, nрийнятІ Генеральною про

куратурою Украіни , анІ Проект КПК не 

МІстять норм. які визначали б. як зобов яза

ний ДІЯТИ прокурор у Р83І КОЛИ ДО НЬОГО 

надІйшла скарга у кримІнальнІй сnраві , що 

знаход~пься на розглядІ у суді? Якими ма

ють бути діі nрокурора, коли скарга на

дІйшла не від учасника кримІнаnьtюго nро

вадження? 

Вважаємо, що, вІДnОвІдаюч~1 на постав

nені заnитання, потрібно виходити з наступ

ного . Статус прокурора та реалІзацІя ним 

своїх повноважень мають певнІ особливосп 

залежно ВІД стадіі кримінального nрова

дження Так . на СТадІЇ досудОВОГО рОЗСЛІДу

ВаННЯ прокурор виконує функцію нагляду за 

додержанням законІв органами. що прово

дять оnеративно-розшукову ДІЯЛьнІсть , 

дізнання та досудове стдство, і процесу

альне керІвництво слідством У стадіях су

дового розгляду він виконує функцІю пщтри

мання державного обвинуваченн~ та в силу 

дІІ nринципу змагальносТІ є однІєю ЗІ сторІн , 

а nроцесуальне керівництво на цьому етаnі 

цІлком покладається на суд . 



Кримінальнии nроцес і 'КРИМіналістика 
-------------------------------------~- . -

Погоджуємося з точкою зору В Лобача , 

що " ·· nовноваження державних обвину
вачІв. визначенІ кримінально-процесуаль

ним законом, не передбачають nроведення 

1.щми nepeвipor. у крt1МІІ•альних справах, які 

nеребувають у провадженнІ судів., [12, 14] 
Отже, якщо скарга надІйшла на етаnі досу

дового розслідування. nрокурор nеревІрив

ши ії у вста~ювленому законом порядку, має 
усунути nорушення закону. про які у ній 

йшлося і ЯІСІ були пІДтвердженІ результатами 

nеревІрки, а також ТІ , що були виявлеНІ 

внаслідок проведення перевірочних дій про

курором на власний розсуд. ~кщо ж скарга 

надійшла до прокурора ПІд час судового 

розгляду. то іІ необхІДно зареєструвати у 

встановленому законом порядtо;у, передати 

nрокурору, який nІДтримує обвинувачення у 

справІ . 81н повинен довести її до ВІдома су

ду і водночас повІДомити про власне став

лення до обставин. викладених у НІЙ Суд, 

заслухавши nояснення щодо скарп1 дер

жавного обвинувача ra іншої сторони , має 

або nрийняти законне й обгрунтоване 
рІшення. якщо достатньо наявних даних у 

матерІалах справи, або доручити прокурору, 

який здійснює нагляд за додержанням за

конів, здІйснити певні nеревІрочнІ дІІ , вста

новивши при цьому, які саме та у який строк 

У цьому контексп заслуговує на увагу nоло

ження n З Глави 1 КримІнально-процесуаль
ного закону Республіки Ізраїль, в якому 

йдеться про те, що суд вирішує будь-яке пи

тання , не врегульоване вказаним Законом. у 

формІ, що вважається найбільш прийнят

ною для справедливого вирішення. 

Пиrання щодо ·того хто мо:..е бути 

суб'єкта~ оскарження до органІв прокура

тури є досить важливим осr.ільк~1 цим за

безnечується виконання прокуратурою пра· 

возахисної функцrі я~. з<~значає м Косюта , 
складовою частиною nравоза1<ис~оі дІяль

ності прокуратури є розгляд Td вирІшення 

заяв 1 скарг громадян як v загальному nо
рядr.у, nередбаченому Законом Украіни вщ 
2 ЖОВТНR 1996 року uПро звернення грома
ДЯН», так 1 в сnецІальнІй nроцесуальнІй 

формІ [13 ЗО] . При цьому необхідно врахо

вувати, шо •~езаконними діями слщчого мо

жуть бути порушені nрава і заt;онн Інтереси 

як учасників кримІнального nроцесу, так й 

1нших ОСІб (наnриклад nри проведен~н об

шуку - права 1 законнІ Нlереси сnІВвласни

ка) . Вра>(овуючи зазначене. у новому КПК 

УкраІни а також в розробленІй відповІдно 

до иого положень ІнсrрукцІІ необхідно 

закріпити норму, ЗГІДНО з якою скарга на 

рІшення , дІї чи бездіяльнІсть орrанІВ дrзнан

ня ra досудовоrо слідства може бути подана 
і учасниt:ами кримінального nровадження, й 

1нш~1ми особам~1 права чи законнІ .нтереси 

яких було nорушено внаслідок прийнятнІ 

ВіДПОВІДНОГО рІШеНІ-ІЯ , ВЧИНеННЯ Діі або 

бездіяльносТІ. 

Наведене вище свІдчить, що механІзм 

ос~:арженнІ'І р1шень ДІй 1а бездІяльності 

органів дізнання і досудового слідства до 

прокурора потребує nодальшого удоскона

лення з урахуванням вимог при~щиnу nуб

лічності та специфІки кримІнально-процесу

альної ДІЯЛЬНОСТІ , 
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