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Розглядаються питання співробітництва прокурора і слідчого 
судці в кримінальному провадженні у функціональному, процесу
альному та організаційному аспектах. Виявляються проблеми норматив
ного врегулювання вказаних питань. Формулюю ться пропозиції щодо 
удосконалення порядку взаємодії прокурора і сл ідчого судді.

Ключові слова: прокурор, нагляд, кримінальне переслідування, проце
суальне ікерівництво, досудове розслідування.

2.55

http://barris-
http://pravotoday.m.%c2%aba/ua/press-centre/pu%c2%ac%e2%80%a8blications/pub-9/
http://pravotoday.m.%c2%aba/ua/press-centre/pu%c2%ac%e2%80%a8blications/pub-9/
http://zaJkon2.rada.gov.ua/


І Вісник Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка _ _ _ _ _ _ _ _

Рассматриваются вопросы сотрудничества прокурора и следст
венного судьи в уголовном производстве в функциональном, процес
суальном и организационном аспектах. Выявляются проблемы норма
тивного урегулирования указанных вопросов. Формулируются предло
жения относительно усовершеиствования порядка взаимодействия 
прокурора и следственного судьи.

Ключевые слова: прокурор, надзор, процессуальное руководство, уго
ловное преследование, досудебное расследование.

Questions of cooperation of the prosecutor and the investigative judge in 
criminal proceedings in functional, procedural and organizational, aspects are 
considered. Problems of standard settlement of the specified questions come 
to light. Offers concerning improvement of an order of interaction of the 
prosecutor and the investigative judge are formulated.

Key words: prosecutor, supervision, procedural management, criminal 
prosecution, pre-trial investigation.

Зиачт-шй вплив на процесуалыдай статус прокурора у кримі
нальному провадженні справила поява нового суб'єкта, уповно
важеного здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, сво
бод та інтересів осі б у Крим і пал ьному провадженні, а саме слідчо го 
судді. Надання останньому широких повноважень щодо контро
лю за законністю досудового розслідування ставить питання про 
їх співвідношення із повноваженнями прокурора у цій сфері, що 
визначає актуальність вказаних питань.

Проблематика участі прокурора у кримінальному прова
дженні була предметом дослідження таких учених, як Г1.М. Кар- 
кач, М. ІЗ. Косюта, Н. ІЗ. Марчук, 13. М. Юрчигаин та ш. Інститут слід
чих суддів, в свою чергу, досліджували В. Д. Бритщев, ТО. В. Скри- 
піна, О. Г. Шило та ін. Проте, попри те, що взаємодія прокурора 
та слідчого судді викликає ряд ускладнень на практиці, самостій
не комплексне дослідження цих питань у вітчизняній юридичній 
науці досі не провадилося.

Метою даної статті, є теоретичне дослідження проблем взає
модії прокурора і слідчого судді відповідно до положень нового 
Кримінального процесуального кодексу України та з урахуван
ням практики його застосування.

Як відомо, при запровадженні інституту с л ід ч о г о  судді україн
ський законодавець використав іноземний досвід його фуикціо-
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кування, який, зокрема, має місце у деяких державах континен
тальної правової системи: у Франції, Бельгії, Швейцарії, ФРН, Іта
лії тощо. Разом з тим, одноманітної моделі слідчих судців у  вказаних 
країнах не існує. Приміром, у Швейцарії діють спеціальні суди з пи
тань заходів процесуального примусу, уповноважені давати роз
порядження про взяття під варту, а також санкціонувати продов
ження заходів процесуального примусу (ст. 18 КПК Швейцарії)1. 
У Ліхтенштейні при розподілі справ у суді призначаються один 
або кілька одноосібних суддів в якості слідчих суддів, які здійс
нюють слідство. Проте їх призначення полягає саме у розсліду
ванні злочинів, і у цьому відщошетгі вони перебувають у деякій 
процесуальній залежності від прокурора. Так, виходячи із § 21а 
КПК Ліхтешипгейна, прокурор уповноважений проводите дізнан
ня за допомогою діяльності слідчого судо,і з метою отримання необ
хідних вихідних даних в якості приводу для кримінального прова
дження проти конкретної особи. Відповідно до § 22 КПК Лихтен
штейна, якщо прокурор після перевірки заяви або процесуальних 
документів, отриманих під час проведеного з його ініціативи діз
нання не знаходить достатніх підстав для початку кримінального 
провадження по відношенню до конкретної особи, він повідомляє 
про це слідчого суддю, який у цьому випадку повинен припини
ти дізнання і негайно звільнити взятого під, варту обвинуваченого2.

Таким чином, в одних державах слідчі судді мають контроль
ні, а в інших -  слідчі функнії. Оскільки в більшості держав світу 
органом, який здійснює кримінальне переслідування, що включає 
діяльність по в и к р и т т ю  і обвинуваченню особи у вчиненні, кри
мінального правопорушення, є прокуратура (це підтверджується 
у п. 2 Рекомендації К (2000) 19 Комітету Магістрів державам-чле
нам Ради Європи щодо ролі, державного обвинувачення в системі 
кримінального правосуддя від 6 жовтня 2000 р.3), то залежно від 
обсягу і спрямованості повноважень слідчих суддів і залежить та 
чи інша модель їх взаємодії ;із органами прокуратури.

1 Трефилои А. А. Уголовно-процессуальным кодекс Швейцарии от 5 октября 
2007 года /  A. A. Tрефилов. -  М. : СЮО "ЫИГЦСЦ Восход-А", 2012. -  С. 20.

? Трефи лов А. А. Уголовно-процессуальный кодекс Лихтенштейна: коммента
рий и перевод /  А. А. Трефилов. -  VI.: (3 0 0  "НИі 1КЦ Восход-А", 201.2. - С. 26-27.

Папкі.н A.B. Правові основи прокурорської діяльності : иаук.-практ. посіб /
А. В. Лапкін; за ред. ГІ. М  Каркала. -  2-ге вид., змінене і допов. - X .: Право, 2013. - 
С. 52-53,



Основне призначення, слідчого судді у кримінальному про
вадженні України - це захист прав і законних інтересів учасників 
криіугінального провадження. Такого висновку дозволяє дійти по
ложення п. п. 18 ст. З КПК України, відповідно до якого слідчий 
суддя -  це су до,я суду першої інстанції, до повноважень якого на
лежить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, су
дового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 
кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому стат
тею 247 КПК України, -  голова чи за його визначенням інший 
суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим:, апеля
ційного суду області, міст Києва та Севастополя.

За функціональним характером діяльність слідчого судці є 
засобом реалізації судового контролю. Так, Ю. В. Скрипіиа наго
лошує, що діяльність слідчого судці не є правосуддям, оскільки з 
нею не пов'язане вирішення основного питання про винність або 
невинність особи1. Окремі дослідники навіть виділяють вирішен 
ня питань щодо можливості (необхідності) застосування до особи 
заходів процесуального примусу ч:и провадження окремих слід
чих та оперативно-розшукових дій, що обмежують конституційні 
права та свободи людини, а також розгляд і вирішення скарг на 
дії (бездіяльність) пр о куро р а  та органів досудового розслідування, 
і надання висновку щодо їх законності та обгрунтованості в якості 
окремої функції судової влади2. Можна зробити висновок, що з 
появою фігури слідчого судді вказана функція судової влади у 
кримінальному провадженні інституа лізу вал ася в особі конкрет
ного судді, на якого покладені відповідні повноваження.

З урахуванням викладеного, складний і багатоаспектний ха
рактер взаємодії прокурора та слідчого судді дозволяє розглядати 
її у кількох вимірах: (1) функціональному - через виконання пок
ладених на цих суб'єктів функцій, відповідно судового контролю 
і прокурорського нагляду; (2) процесуальному - через механізм

І Вісник Луганського державного університету
2'2013  [ внутрішніу  справ імені Е.О. Дідоренка

1 С к ри піт  Ю. В. Функції слідчого судді у кримінальному процесі за проектом 
КПК України /  Ю. В. Скрипіла / /  Питання боротьби зі злочинністю. - 2006. -  Вип. 
11. ~ С  167.

2 Організація судових гга правоохоронних органів : лідруч. для студентів юрид. 
спец. вищ. навч. закл. /  І. Є. Марочкін, Н. В. Сібіггьова, В. П. 'Тихий та ін.; за ред. І. Є. Ма- 
рочкіна і Н. В. Сібіяьоіюї. -  2-е вид., перероби, і допоїш. - X .: Одіссей, 20Гі. -  С. 35.
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реалізації їхніх повноважень, який є цілісним і взаємодо п о вгаою- 
чим; (3) організаційному - через с лівр о б і тниц і в о відповідних по
садових осіб прокуратури і суду, наділених встановленою законом 
компетенцією: слідчого судді обраного зборами суддів, та прокуро- 
ра-процесуальиого керівника досудовим розслідуванням.

У функціональному вимірі слідчий суддя і прокурор вико
пують різні функції, які, проте, об'єднані спільною спрямоваиіспо на 
досягнення завдань кримінального провадження, визначених у ст. 2 
КПК України як захист особи, суспільства та держави від кримі
нальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інте
ресів учасників кримінального провадження., а також забезпечен
ня швидкого, повного та неупередженого розслідування і судово
го розгляду з 'тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопо
рушення, був п ритягнути  до відповідальності в міру своєї вини, жо
ден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа 
не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб 
до кожного учасника кримінального провадження була застосо
вана належна правова процедура. Як справедливо відзначає Ю. Са- 
пєльиікова, захист прав і свобод громадян, а також демократично
го устрою держави як єдиного цілого є спільним завданням і ор
ганів нагляду, і судової влади, а відмінність них інститутів поля
гає v тому, що свою роль вони виконують різними способами1.

Проте, якщо загальні завдання для них співпадають, то конк
ретні різняться. Так, сутність діяльності прокурора у криміналь
ному провадженні визначає здійснення ним. нагляду за законніс
тю досудового розслідування у формі процесуального керіві-шюта. 
Це означає, що прокурор не лише повинен забезпечиш законність 
досудового розслідування, але й належне його спрямування та 
ефективне здійснення, керуючись, зокрема, й вимогою доцільно
сті. Натомість конкретне завдання слідчого судці у кримінально
му провадженні -  це здійснення судового захисту прав, свобод і 
законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному про
цесі, та забезпечення тим самим законності провадження на досу-

1 Сап ель пікова Ю. Співвідношення судового контролю з прокурорським на
глядом на досудовому розсліду ванні кримінального процесу України /  IC). Са- 
іпльнікова / /  Сучасний вихор держави па права. -  Миколаїв : ]:гіои. 2008. - С  468.
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клопотання до слідчого су/лді: 1) щодо вирішення питання яро речові 
докази у випадках, визначених ггп. 2-4 ч. 6 сг. 100 КПК України; 2) 
про застосування окреммх заходів забезпечення кримінального 
провадження, а саме: тимчасове обмеження у користуванні спеці
альним правом (ст. 150 КПК України); відсторонення особи гід 
посади (ст. 155 КПК України); про тимчасовий досгуп до речей і 
документів (ст. 160 КГІК України); про арешт майна (сг. 171 КПК 
України); про застосування запобіжних заходів (ч. 4 ст. 1.76 КГІК Укра
їни); про дозвіл на затримання з метою приводу (ст. 188 КПК 
України); про застосування запобіжного заходу після затримання 
особи без ухвали про дозвіл на затримання (ст. 192 КГІК України); 
про продовження строку гримання лід вартою (ст. 199 КПК Укра
їни); про зміну запобіжного заходу (ст. 200 КПК Украшм); 3) про про
ведення слідчих дій: обшуку (ч. З сг. 234 КПК України); слідчого екс
перименту в житлі чи іншому володінні особи (ч. 5 сг. 240 КПК Укра
їни); 4) про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ч. З 
ст. 246 КПК України): 5 різновидів втручання у приватне спілку
вання (сг. 258 КПК України); обстеження публічно недоеіупних 
місць, житла чи іншого володіння особи (ч. 4 ст. 2.67 КПК України); 
установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (сг. 2.68 
КГІК України); епос:гережекня за особою, річчю або місцем (ст. 269 
КПК України); аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КГІК України); 
контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК України); вик о на н-

* IJJvujo О. Г. Теоретико-прижлад ні основи реалізації конституційного uparumio- 
динм і громадянина на судовий захисту досудвому провадженні в криміалм-юму 
процес:і України [Текст] /  О. Г. Шило. -  X. : Право, 2011. -  С. 225.
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дових стадіях1. Жодних додаткових завдань на слідчого суддю не
покладається., тому рух кримінального провадження, його резуггь- Ф
тати і перспектива слідчого суддю не обходять. В цьому розумінні :І :
завдання прокурора у кримінальному провадженні с ширшими, І  
ніж слідчого судді, оскільки він повинен забезпечити не лише за-
хист прав особи, а й швидке, повне та иеупереджене розсліду ван- €
ня та притягнення винного до відповідальності тощо. §

У процесуальному вимірі діяльність слідчого судді і ттроку- | |
рора має розглядатися як цілісний механізм прийняття відповід- ;4
них процесугипзних рішень, які створюють загрозу порушення -Щ
прав і законних інтересів особи. До таких випадків, зокрема, належать | |
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ня спеціального завдання з розкриття з ао чинної діяльності орга
нізованої групи чи злочинної організації (ст. 272 КПК України); 
негласне отримання зразків, необхідних дня порівняльного дослі
дження (ст. 274 КГІК України) тощо.

Як слутшто зауважує Н. В. Марчук, особливістю при ньому с 
тчэ, що у цих випадках мас місце "кількохету ненева" конструкція 
п ри й н ято  рішення: спершу воно ініціюється органом дос удового 
розслідування, потім приймається прокурором, після чого, у ви
значених законом випадках, вноситься на розгляд суду. В остан
ньому разі, прокурор виступає своєрідним ’’посередником" між 
судом і слідчим при його прийнятті1. Також необхідно звернути 
увагу, т о  КГІК України не передбачає можливості внесення слід
чим Не) розгляд слідчого судді відповідних питані, всупереч пози
ції прокурора або в обхід його волевиявлення. Тож, з урахуванням 
того, гцо слідчий в ряді випадків виступає факультативним 
суб'єктом прийняття даного рішення, оскільки відповідне клопо
тання до слідчого судді може ініціюватися безпосередньо проку
рором, останнього, на наш погляд, не можна вважати "посередни
ком", а, навпаки, слід розглядати як основного суб'єкта прийняття 
ВІДПОВІДНОГО рішення поряд зі слідчим суддею.

При цьому, з одного боку, діяльність слідчого судді по розг
ляду відповідного клопотання можна вважати перевірочного ста
дією прийняття такого рішення, а з іншого ~ засобом захис ту прав 
особи при його прийнятті Крім того, необхідно враховувати, що 
в особі слідчого судді судова влада від імені держави, надає воле
виявлення на обмеження конституційних прав особи, зокрема на 
свободу та особисту недоторканність, таємницю спілкування, не
втручання в особисте життя та ін. Проте, враховуючи, що будь- 
якому розгляду слідчим суддею цього питання передує поперед
нє його вирішення прокурором, і представник судової впад.и поз
бавлений ініціативи щодо визначення меж його вирішення, мож
на вести мову про виключну роль прокурора у всіх вказаних ви
падках зді йснення попередн ього судового контролю за за кошті с- 
гю вчинення процесуальних дій: прокурор вирішує питання про

1 Марчук Н. В. ОргаиЬаційно-ітравові основи діяльності прокурора у досудо- 
вому кримінальному проваджена а: дме. ... канд. горид. наук: '12.00.10 /  Марчук 
Натаяія Василівна. -  X., 2012. -  С. 122.
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внесення клопотання на розгляд слідчого судді, визначає межі 
його розгляду, підгримує клопотання перед слідчим суддею і на
глядає за законністю виконання прийнятого слідчим суддею з 
цъ о го 11 ита 11 и я рі шє і-о-тя.

Дещо інша модель втілена законодавцем при розмежуванні 
повноважень прокурора і слідчого судді в частині вирішення скарг на 
незаконні рішення, ,:ідї чи бездіяльність органів досудового розсліду
вання та прокурора. Гак, прокурор позбавлений обов'язку розгляда
ти і вирішувати такі скарги, за винятком оскарження недотри
мання розумних строків відповідно до ст. 308 КГІК України, а ви
рішення всіх інших скарг віднесено до компетенції слідчого судді 
та суду, l ia думку дослідників, вказана конструкція має неабияке 
практичне значення, оскільки позбавляє процедуру оскарження 
процесуальних рішень певної невизначеності а слідчі підрозділи 
і прокуратуру -  зайвої завантаженості, яка відволікає їх від основ
них функцій з розслідування кримінального правопорушення5.

Однак, па наш погляд, зосередження розгляду всього масиву 
скарг иа рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслі
дування у слідчого суддд не є доцільним. Це створить надмірі те нава
нтаження на слідчих суддів, призведе до затримок у розгляд.) і вирі
шенні скарг, вимагатиме від; слідчих суддів досконалого знання ма
теріалів кримінального провадження, а також створює загрозу 
обвинувального ухилу з їх боку, оскільки оскарження таких рі
шень, як закриття кримінального провадження, відмова у ви
знанні потерпілим, відмова у задоволенні клопотання про прове
дення слідчих (розшукових) дій то ї до передбачають за йняття слі
дчим суддею при їх розгляді відповідної позиції на стороні обви
нувачення або захисту. Крім того, такий порядок видається інстру
ментально неефективним, оскільки усунення встановлених слідчим 
суддею поруліень вимагатиме наступного звернення до прокуро
ра або керівника органу досудового розслідування, в межах ком
петенції яких це знаходиться.

Б цьому відношенні, постає, зокрема, питання, як діяти про
куророві у разі надходження до нього скарги на незаконні рішен-

1 Кримінальний прод<хгуааытГт кодекс України. Нлукогю-практачітй коментар : у
2 т. T. 1 /' О. М. Бандурка, Є  М. Блажівський, Є. П. Бурдоль тті ін. ; -м\ заг. ред. В. Я. Тація,
В. П.. Лшонки, Л. В. Портова. -  X. : Право, 2012 - С. 733.
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ия, дії чи бездіяльність органів досудового розслід ування. З одно
го боку, він, як процесуальний: керівник досудового розслідуван
ня, керуючись закрігшеиим у п. 4 ч. І ст. 6 Закону України "Про 
прокуратуру" принципом, обов'язкового реагування на порушен
ня закону, від кого б вони не виходили, зобов'язаний вжити захо
дів до перевірки викладених фактів і вжиття заходів реагування у разі 
всиновлення порушення. З іншого боку, він обмежений процесуа
льною компетенцією слідчого судді, а також положеннями ч. 1 сг. .12 
Закону України “Про прокуратуру", відповідно до яких прокурор 
розглядає скарги про порушення прав громадян та юридичних 
осіб, крім скарг’, розгляд яких віднесено до компетенції суду. ІЗ 
таких умовах невизначеності прокурор позбавлений можливості 
оперативно в.ідреагувати і усуну™ порушення закону наданими 
йому владно-розпорядчими повноваженнями, що не можна ви
знати задовільним.

Загалом, розвиваюча думку про частковий перерозподіл по
вноважень між прокурором: і слідчим суддею на користь розши
рення сфери судового контролю і одночасного звуження сфери про
курорського нагляду, який відбувся у зв'язку із набранням чинності 
новим КГІК України1, зауважимо, що мова мас вестися не про закон
ність досудового розслідування загалом, а конкретно про забезпе
чення прав і законних інтересів особи у досудовому розслідуван
ні. В цьому аспекті необхідно підтримати погляди Я. Давиденха 
та Б. Куца щодо того, що судовий контроль на досудовому слідст
ві повинен не замінити прокурорський нагляд, а доповнити його, 
ставши додатковою гарантією прав і законних інтересів людини, 
яка потрапила в орбіту кримінального процесу2. При: цьому дія
льність слідчого судді не повинна розглядатися як виключний 
засіб захисту прав особи, оскільки це обмежує її правомірні мож
ливості для забезпечення своїх прав. Таким чином, проблеми оп~

1 Лапкіи А.В. Взаємодія прокурора з іншими учасниками крилгіналмтого про
вадження /  А. В. Лапкіи / /  Збірник шз доповідей та наукових повідомлень учас
ників всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених га здобува- 
чів 13 листопада 2012 р. /  За заг. ред. А. 11. Гетьмана. -  Харків : НУ "Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого, 20X2. - С. 162.

2 Давиденко Л. Кримінальне переслідування як форма прокурорської діяльно
сті у сфері протидії злочинності /  Л. Давиденко, Л, Куц / /  Вісник Академії проку
ратури України. -  2007. - Мй 1. - С  89.



тимізації співвідношення повноважень прокурора і слідчого судді 
потребують виваженого вирішення.

В органі заційі юму аспекті важливим с налагодження співро
бітництва між слідчими судцями і прокурорами, які здійснюють 
процесуальне керівництво досудовим розслідуванням. Т Іайважпиві- 
тою  його характеристикою має бути оперативність, проблеми у до
сягненні якої зумовлені значним обсягом навантаження на проку
рорів та слідчих суддів. При цьому необхідно враховувати оіів- 
ВІДИОШСІІНЯ МІЖ ЧИССЛЬНІСТЮ СЛІДЧИХ, П ]Х)Курорів-про цесуальиих 
керівників та слідчих суддів, а також кількість кримінальних про 
ваджень в межах території відповідної судової юрисдикції. Врахо
вуючи, що на одного прокурора-процесуальиого керівника при
падає в середньому близько п'яти слідчих, у провадженні яких 
знаходиться кілька десятків кримінальних проваджень, а один 
слідчий су/лда розглядає клопотання, які надходять від декількох 
прокурорів (зазвичай трьох- чотирьох), навантаження на слідчих 
суддів кидається надмірним, що може призводити до негативних 
проявів у їх роботі.

З одного боку, швидкий розгляд відповідних клопотань мож
ливий за рахунок формального ставлення слідчих суддів до покладе
них на них завдані., коли вони автоматично затверджуватимуть кло
потання прокурора без зчісування реального стану справ щодо захи
сту прав і свобод учасників кримінального провадження. З іншо
го боку, намагання слідчих суддів повно і всебічно вивчити те чи 
інше питання, яке вимагає їхнього вирішення, вестиме до затри
мок у розгляді, невиправданих втрат часу, які, враховуючи попе
редній характер судового контролю, можуть вкрай негативно по
значитися на результатах досудового розслідування. В цих умовах 
ефективність діяльності інституту слідчих суддів може бути пос
тавлена під сумнів як гака, що не створює додаткових надійних 
гарантій захисту прав особи у досудовому розслідуванні, проте в 
ряді випадків гальмує нормальний його хід.

Перша практика застосування нового КЛК України засвідчи
ла значну кількість клопотань, що надходять на розгляд слідчих суд
дів. Приміром, у грудні 2012 року до них загалом надійшло 949 кло
потань про застосування запобіжних заходів, із яких у 121 було 
відмовлено. Крім того, прокурорами взято участь у розгляді слід-
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чим суддею 135 скарг на незаконні рішення, дії та бездіяльність 
органів досудового розслідування1. В кілька разів більшою була 
кількість .податях до слідчих су; їді в клопотиь про застосування за
ходів забезпечення кримінального провадження, а також про прове
дені ія негласних слідчих дій то ідо. Думається, ї д о  вказані показники, 
слівстаалені із загальною чисельністю слідчих суддів, мають бути 
враховані при виробленні пропозицій щодо кореіуваиня кількос
ті представників цього інституту.

Враховуючи зазначене, представники як прокуратури, так і 
судової влади повинні усвідомлювати, що їхня діяльність у кри
мінальному провадженні є взаємно б у мовленою і взаємозалежною. 
На прокурора як керівни ка досудового розслідування., відповідально
го за додержання розумних строків, законність і обфунтоваиість 
процесуальних дій та рішень, який в той же час безпосередньо взає
модіє зі слідчим суддею з усіх питань, що лежать у сфері його компе
тенції, покладається завдання, налагодити безперебійну взаємодію зі 
слідчим суддею, забезпечувати своєчасне і повне представлення на 
його розгляд необхідних даних, які б дали змогу однозначно виріши
ти відповідне питання без затримок і зволікань. Важлива роль у цьо
му належить також керівникові віді ювідного органу прокуратури та 
голові сул;у, які мають створити належні умови для злагодженого 
сгтівробічннцтва своїх підлеглих, вирішувати ускладиеїшя органі- 
задійного характеру, пов'язані із необхідністю розгляду відповід
них питань у вихідні, св5ггкові та неробочі дні, корегування їхніх 
робочих графіків, документообігом тощо. В підсумку від цього 
залежить не лише ефективна робота прокуратури і суду, а й зага
льне виконання завдань кримінального провадження.

УДК 347.45/.47 * ЗАГАЛЬН І ПОЛОЖЕННЯ Д О ГО ВО РУ
О.Л. Дзюбенко І  ПРО НАДАННЯ П Р А В О В О Ї ДОПОМОГИ  

І  (П Р А ВО В О Ї ПОСЛУГИ)

На підставі аналізу чинного 'законодавства досліджуються істотні 
ум ови  та сторони договору про надання правової допомоги (правової 
послуги ) та формулюється визначення договору про надання право-

1 Звіт про роботу прокурора на грудень 2012 року [Електронний ресурс]. - Ре
жим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stal.hlmL - Заголовок »екрана.
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тимізації співвідношення повноважень прокурора і слідчого судді 
потребують виваженого вирішення.

В органі заційі юму аспекті важливим с налагодження співро
бітництва між слідчими судцями і прокурорами, які здійснюють 
процесуальне керівництво досудовим розслідуванням. Т Іайважпиві- 
тою  його характеристикою має бути оперативність, проблеми у до
сягненні якої зумовлені значним обсягом навантаження на проку
рорів та слідчих суддів. При цьому необхідно враховувати оіів- 
ВІДИОШСІІНЯ МІЖ ЧИССЛЬНІСТЮ СЛІДЧИХ, П ]Х)Курорів-про цесуальиих 
керівників та слідчих суддів, а також кількість кримінальних про 
ваджень в межах території відповідної судової юрисдикції. Врахо
вуючи, що на одного прокурора-процесуальиого керівника при
падає в середньому близько п'яти слідчих, у провадженні яких 
знаходиться кілька десятків кримінальних проваджень, а один 
слідчий су/лда розглядає клопотання, які надходять від декількох 
прокурорів (зазвичай трьох- чотирьох), навантаження на слідчих 
суддів кидається надмірним, що може призводити до негативних 
проявів у їх роботі.

З одного боку, швидкий розгляд відповідних клопотань мож
ливий за рахунок формального ставлення слідчих суддів до покладе
них на них завдані., коли вони автоматично затверджуватимуть кло
потання прокурора без зчісування реального стану справ щодо захи
сту прав і свобод учасників кримінального провадження. З іншо
го боку, намагання слідчих суддів повно і всебічно вивчити те чи 
інше питання, яке вимагає їхнього вирішення, вестиме до затри
мок у розгляді, невиправданих втрат часу, які, враховуючи попе
редній характер судового контролю, можуть вкрай негативно по
значитися на результатах досудового розслідування. В цих умовах 
ефективність діяльності інституту слідчих суддів може бути пос
тавлена під сумнів як гака, що не створює додаткових надійних 
гарантій захисту прав особи у досудовому розслідуванні, проте в 
ряді випадків гальмує нормальний його хід.

Перша практика застосування нового КЛК України засвідчи
ла значну кількість клопотань, що надходять на розгляд слідчих суд
дів. Приміром, у грудні 2012 року до них загалом надійшло 949 кло
потань про застосування запобіжних заходів, із яких у 121 було 
відмовлено. Крім того, прокурорами взято участь у розгляді слід-
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чим суддею 135 скарг на незаконні рішення, дії та бездіяльність 
органів досудового розслідування1. В кілька разів більшою була 
кількість .податях до слідчих су; їді в клопотиь про застосування за
ходів забезпечення кримінального провадження, а також про прове
дені ія негласних слідчих дій то ідо. Думається, ї д о  вказані показники, 
слівстаалені із загальною чисельністю слідчих суддів, мають бути 
враховані при виробленні пропозицій щодо кореіуваиня кількос
ті представників цього інституту.

Враховуючи зазначене, представники як прокуратури, так і 
судової влади повинні усвідомлювати, що їхня діяльність у кри
мінальному провадженні є взаємно б у мовленою і взаємозалежною. 
На прокурора як керівни ка досудового розслідування., відповідально
го за додержання розумних строків, законність і обфунтоваиість 
процесуальних дій та рішень, який в той же час безпосередньо взає
модіє зі слідчим суддею з усіх питань, що лежать у сфері його компе
тенції, покладається завдання, налагодити безперебійну взаємодію зі 
слідчим суддею, забезпечувати своєчасне і повне представлення на 
його розгляд необхідних даних, які б дали змогу однозначно виріши
ти відповідне питання без затримок і зволікань. Важлива роль у цьо
му належить також керівникові віді ювідного органу прокуратури та 
голові сул;у, які мають створити належні умови для злагодженого 
сгтівробічннцтва своїх підлеглих, вирішувати ускладиеїшя органі- 
задійного характеру, пов'язані із необхідністю розгляду відповід
них питань у вихідні, св5ггкові та неробочі дні, корегування їхніх 
робочих графіків, документообігом тощо. В підсумку від цього 
залежить не лише ефективна робота прокуратури і суду, а й зага
льне виконання завдань кримінального провадження.

УДК 347.45/.47 * ЗАГАЛЬН І ПОЛОЖЕННЯ Д О ГО ВО РУ
О.Л. Дзюбенко І  ПРО НАДАННЯ П Р А В О В О Ї ДОПОМОГИ  

І  (П Р А ВО В О Ї ПОСЛУГИ)

На підставі аналізу чинного 'законодавства досліджуються істотні 
ум ови  та сторони договору про надання правової допомоги (правової 
послуги ) та формулюється визначення договору про надання право-

1 Звіт про роботу прокурора на грудень 2012 року [Електронний ресурс]. - Ре
жим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stal.hlmL - Заголовок »екрана.
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