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Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних, 

правових і прикладних проблем забезпечення реалізації слідчим суддею 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні. 

З’ясовано сучасний стан і методологічні засади наукового дослідження 

забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та 

інтересів особи у кримінальному провадженні; окреслено міжнародні стандарти 

кримінального судочинства в діяльності слідчого судді щодо захисту прав, 

свобод та інтересів особи; розкрито правовий статус слідчого судді; визначено 

поняття та розкрито зміст забезпечення реалізації слідчим суддею функції 

захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні; 

з’ясовано особливості реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод 

та інтересів особи при проведенні слідчих (розшукових) дій, застосуванні 

заходів забезпечення кримінального провадження, при затриманні, застосуванні 

запобіжних заходів і проведенні інших процесуальних дій. 

Визначено основні міжнародні стандарти кримінального судочинства у 

діяльності слідчого судді, які реалізуються ним шляхом захисту права: на 
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свободу і особисту недоторканність; на судовий розгляд слідчим суддею; на 

відшкодування внаслідок незаконності позбавлення свободи; на повагу до 

приватного і сімейного життя; на справедливий суд; на захист; на 

відшкодування шкоди внаслідок незаконних дій уповноважених суб’єктів та ін. 

У результаті вивчення доктринальних і нормативних джерел з’ясовано, 

що основою правового статусу слідчого судді є його повноваження. Доведено, 

що функція захисту прав, свобод та інтересів особи має генеруючий характер 

щодо правового статусу слідчого судді, який, своєю чергою, відображає її 

зміст. Забезпечення реалізації слідчим суддею вказаної функції у 

кримінальному провадженні – комплекс регламентованих законом повноважень 

слідчого судді, спрямованих на захист прав, свобод та інтересів фізичних і 

юридичних осіб, орієнтований на досягнення завдань кримінального 

провадження.  

Дослідження нормативної регламентації повноважень слідчого судді та 

практики їх реалізації при провадженні таких слідчих (розшукових) дій, як 

обшук, проведення експертизи, огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією, допит 

свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні, а 

також негласних слідчих (розшукових) дій, дало можливість виокремити 

наявність повноважень слідчого судді, спрямованих на забезпечення реалізації 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи: дотримання законності й 

обґрунтованості при обмеженні прав та свобод учасників кримінального 

провадження, а також інших осіб; сприяння сторонам кримінального 

провадження у збиранні доказів.  

Аналіз КПК України спонукав до висновку, що забезпечення реалізації 

слідчим суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи під час 

застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження 

(тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення 

від посади, тимчасового доступу до речей та документів, арешту майна) 

здійснюється шляхом виконання повноважень із: забезпечення законності та 

http://naiau.kiev.ua/osvitamvs/index.php/kpk-ukrajini/8-kpk/29-glava-14-vidstoronennya-vid-posadi.html
http://naiau.kiev.ua/osvitamvs/index.php/kpk-ukrajini/8-kpk/29-glava-14-vidstoronennya-vid-posadi.html
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обґрунтованості обмеження прав і свобод учасників кримінального 

провадження та інших осіб; сприяння учасникам кримінального провадження у 

реалізації своїх прав.  

Аргументовано, що забезпечення реалізації слідчим суддею функції 

захисту прав, свобод та інтересів особи під час розгляду скарг на рішення, дії 

або бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора виявляється у 

відповідних його повноваженнях, основною метою яких є відновлення 

порушених прав і свобод скаржників – учасників кримінального провадження 

або недопущення таких порушень. Здійснюючи розгляд і вирішення скарг, 

слідчий суддя здійснює контрольні повноваження із вирішення скарг учасників 

кримінального провадження. Така його діяльність спрямована на захист прав, 

свобод та інтересів учасника досудового кримінального провадження від 

можливих порушень, запобігання таким порушенням й реалізується під час: 

прийняття слідчим суддею скарги; розгляду її по суті; винесення відповідного 

рішення за результатами розгляду скарги; звернення до виконання рішення, 

прийнятого за результатами розгляду скарги. 

Загалом, у дисертації вирішено наукове завдання щодо розробки 

теоретичних засад, правових і практичних рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення процесу забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту 

прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні, сформульовано 

висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам наукової 

новизни. 

Ключові слова: слідчий суддя, кримінальне провадження, захист прав, 

свобод та інтересів особи, функції, досудове розслідування, ухвала, клопотання. 
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SUMMARY 

Burlaka O.V. Ensuring the realization of the function of protecting of 

person’s rights, freedoms and interests by an investigating trier in criminal 

proceedings. – Qualifying scientific work as a Manuscript. 

The Thesis for obtaining Candidate of Juridical Sciences degree, specialty 

12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; forensic examination; operational 

search activity. – Open International University of Human Development «Ukraine», 

the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018, Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, the Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Kyiv, 2018. 

The preparation of the Thesis was carried out at the Open International 

University of Human Development «Ukraine». The defense of the Thesis will be held 

at Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

The Thesis is devoted to the complex study of theoretical, legal and applied 

problems of ensuring the realization of the function of protecting of person’s rights, 

freedoms and interests in criminal proceedings by an investigating trier. The present 

state and methodological basis of scientific research of ensuring the realization of the 

function of protection of person’s rights, freedoms and interests in criminal 

proceedings by an investigating trier have been determined; international standards of 

criminal justice in investigating trier’s activity on the protection of person’s rights, 

freedoms and interests have been circumscribed; the legal status of an investigating 

trier has been revealed; the concept and the content of ensuring the realization of the 

function of protecting of person’s rights, freedoms and interests in criminal 

proceedings by an investigating judge have been exposed; the peculiarities of 

realization of the functions of protecting of person’s rights, freedoms and interests by 

an investigating judge during the realization of investigative (search) actions, 

application of measures for ensuring criminal proceedings, detention, application of 

preventive measures and other procedural actions have been determined. 
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The basic international standards of criminal proceedings in activity of an 

investigating trier, which are realized by him by means of protection of the right: to 

freedom and bodily security; to court hearing held by an investigating trier; to 

compensation because of duress of imprisonment; to respect for private and family 

life; to a fair trial; to protection; to compensation of damage as a result of unlawful 

actions of authorized subjects, etc. have been determined. 

As a result of the study of doctrinal and normative sources, it has been clarified 

that the basis of the legal status of an investigating judge are his powers. It is proved 

that the function of protecting of person’s rights, freedoms and interests is of a 

generating nature regarding the legal status of an investigating trier, which, in turn, 

reflects its content. Providing realization of the mentioned function in criminal 

proceedings by an investigating trier – is a complex of statutory powers of an 

investigating trier aimed at protecting of the rights, freedoms and interests of 

individuals and legal entities, oriented on achieving the tasks of criminal proceedings. 

An examination of normative regulation concerning investigating trier’s 

powers and the practice regarding their implementation in conducting such 

investigative (search) actions as search, expert examination, necropsyscopy related to 

exhumation, examination of a witness, a victim at the stage of pre-trial investigation 

during judicial session, as well as secret investigative actions, has made it possible to 

distinguish an availability of investigating trier’s powers aimed at ensuring the 

realization of the function of protecting of person’s rights, freedoms and interests: 

observance of legality and reasonableness in restriction of rights and freedoms of 

parties of criminal proceedings and other individuals; assistance to parties of criminal 

proceedings in evidence gathering. 

The analysis of the Criminal Procedural Code of Ukraine has led to the 

conclusion that the ensuring of the function of protecting of person’s rights, freedoms 

and interests by an investigating trier during the application of certain measures for 

providing criminal proceedings (temporary limitation of special right application, 

removal from office, temporary access to things and documents, temporary 
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attachment of property, seizure) is realized through the exercise of powers for: 

ensuring the legality and justification of the restriction of rights and freedoms of the 

parties in criminal proceedings as well as other individuals; assistance to parties of 

criminal proceedings in accomplishment of their rights. 

It is stated that ensuring the realization of the function of protecting of person’s 

rights, freedoms and interests by an investigating trier when considering complaints 

on decisions, actions or omissions of agencies of prejudicial inquiry or a prosecutor is 

exercised in his corresponding powers, the main purpose of which is the restoration 

of violated rights and freedoms of the complainants – the parties of the criminal 

proceedings, or preventing such violations. During consideration and disposal of 

complaints, an investigating trier exercises his control powers for resolution of 

complaints of parties of criminal proceedings. This activity is aimed at protecting 

rights, freedoms and interests of participant of pre-trial criminal proceedings against 

possible violations, preventing such violations and is realized during: taking of 

complaint by an investigating trier; consideration on the merits; making a 

corresponding decision according to the results of complaint’s consideration; 

application for execution of a decision made according to the results of complaint’s 

consideration. 

In general, the Thesis solves the scientific task concerning developing 

theoretical foundations, legal and practical recommendations aimed at improving the 

process of ensuring the function of protecting person’s rights, freedoms and interests 

in criminal proceedings by an investigating trier; conclusions, proposals and 

recommendations that meet the requirements of scientific novelty are formulated. 

Key words: investigating trier, criminal proceedings, protection of person’s 

rights, freedoms and interests, functions, pre-trial investigation, resolution, petition. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Законодавче визначення 

моделі кримінального процесу, яка б, не знижуючи можливостей ефективного 

досудового розслідування, дозволила не допустити свавілля і забезпечила б 

належний захист особи від незаконного та необґрунтованого обмеження її 

конституційних прав і свобод, є одним з основних завдань правової держави. 

Розвиток кримінального процесуального законодавства, вдосконалення 

кримінального судочинства характеризується, насамперед, посиленням уваги 

до гарантій прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження. До 

таких гарантій слід віднести й засоби судового захисту в кримінальному 

процесі. 

Імовірність порушення та обмеження прав, свобод та інтересів особи у 

досудовому кримінальному провадженні найбільш висока. Це обумовлено тим, 

що діючі суб’єкти – слідчий, прокурор, оперативні підрозділи наділені досить 

широкими повноваженнями, які зазвичай пов’язані з обмеженням прав, свобод 

та інтересів учасників відповідних процесуальних дій. Саме в цих випадках 

гарантії прав особи повинні бути істотно підвищені шляхом реалізації слідчим 

суддею визначених законом повноважень. 

Зокрема, за даними статистики, у 2017 році простежується тенденція до 

зростання, порівняно з 2016 роком, кількості відхилених судами клопотань 

слідчих, прокурорів про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, запобіжних заходів, проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій (на 36 %) та їх питомої ваги (5,6 % проти 4,9 %), що засвідчує важливу роль 

слідчого судді у забезпеченні дотримання прав, свобод та інтересів учасників 

кримінального провадження, їх захисті від неправомірного обмеження. 

Дослідженню окремих проблем забезпечення реалізації повноважень 

слідчим суддею у кримінальному провадженні присвячено праці Ю.П. Аленіна, 
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С.А. Альперта, В.М. Беднарської, В.П. Божьєва, В.Г. Гончаренка, І.В. Гловюк, 

В.О. Гринюка, М.Л. Грібова, Ю.М. Грошевого, М.М. Гультая, 

М.В. Духовського, Д.О. Захарова, О.В. Капліної, Д.П. Кисленка, Н.В. Кіцен, 

Є.Г. Коваленка, В.М. Коваля, Л.Д. Кокорєва, О.Ю. Костюченко, Е.Ф. Куцової, 

О.П. Кучинської, Л.М. Лобойка, В.Т. Маляренка, В.Я. Мармаша, В.І. Мариніва, 

Є.Г. Мартинчика, О.Р. Михайленка, І.Ю. Мірошникова, М.М. Михеєнка, В.В. 

Назарова, В.Т. Нора, Г.М. Омельяненко, О.В. Острогляда, І.Д. Пєрлова, 

П.П. Пилипчука, М.А. Погорецького, В.А. Познанського, М.М. Полянського, 

В.О. Попелюшка, І.І. Потєружи, О.В. Сапіна, Д.Б. Сергєєвої, Н.П. Сизої, 

В.І. Сліпченка, В.В. Смірнової, М.С. Строговича, О.Ю. Татарова, 

В.І. Теремецького, А.Р. Туманянц, Л.Д. Удалової, Ю.О. Фідрі, Д.В. Філіна, 

В.М. Чебана, М.О. Чельцова, Т.В. Шевченко, А.В. Шевчишена, О.Г. Шило, 

М.Є. Шумила, О.Г. Яновської та багатьох інших учених. 

В умовах реалізації чинного КПК України окремі аспекти забезпечення 

реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи у 

кримінальному провадженні на рівні дисертаційних робіт і монографічних 

праць розглядали Р. І. Тракало («Судовий контроль за дотриманням права на 

повагу до приватного життя», Київ, 2014); Т. Г. Ільєва («Функція судового 

контролю у кримінальному процесі», Київ, 2014); С. О. Пшенічко 

(«Повноваження слідчого судді з розгляду та вирішення скарг у досудовому 

провадженні», Одеса, 2014); Д. Є. Крикливець («Реалізація засади змагальності 

під час розгляду скарг слідчим суддею», Львів, 2016); А. Ф. Бондюк 

(«Процесуальні основи статусу слідчого судді у кримінальному провадженні», 

Київ, 2017); М. А. Макаров («Судовий контроль у кримінальному процесі: 

теоретичні та правові основи», Київ, 2018). 

Проте, серед учених-процесуалістів не досягнуто єдності поглядів щодо 

поняття, сутності повноважень слідчого судді у кримінальному процесі на 

забезпечення реалізації функції захисту прав, свобод та інтересів особи. 

Зазначені питання потребують глибокого теоретичного осмислення, 
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систематизації, узагальнення існуючого теоретичного та практичного 

матеріалу, розробки на цій основі пропозицій щодо вдосконалення правового 

регулювання повноважень слідчого судді в аспекті забезпечення реалізації 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена й тим, що за 

час дії чинного КПК України сформувалась відповідна практика участі слідчого 

судді у кримінальному провадженні. Це дає можливість у повному обсязі 

проаналізувати інститут слідчого судді, визначити сутність і зміст його 

правового статусу, з’ясувати поняття та зміст забезпечення реалізації слідчим 

суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи під час проведення 

слідчих (розшукових) дій, застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, при затриманні, застосуванні запобіжних заходів і проведенні 

інших процесуальних дій. Розробка зазначених проблем вельми важлива не 

тільки для теорії кримінального процесу, а й для практичних працівників, 

діяльність яких так чи інакше пов’язана з обмеженням прав, свобод та інтересів 

учасників кримінального провадження. Зазначене вище свідчить про 

актуальність теми дослідження та обумовило її обрання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до Стратегії національної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015, 

Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента 

України від 25 серпня 2015 року № 501/2015, Плану заходів з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2015 р. № 1393-р. Обраний напрям дослідження узгоджується з положеннями 

Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні, затвердженої Указом 

Президента України 08 квітня 2008 р. № 311/2008. 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» 01 липня 2014 р. (протокол № 3). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка та обґрунтування положень теоретичного та практичного характеру, 

що розкривають правову сутність забезпечення реалізації слідчим суддею 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні, 

а також науково-обґрунтованих рекомендацій та пропозицій щодо 

вдосконалення правової регламентації та практики застосування відповідних 

повноважень слідчого судді. 

Означена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

 визначити сучасний стан і методологічні засади наукового 

дослідження забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні; 

 окреслити міжнародні стандарти кримінального судочинства в 

діяльності слідчого судді щодо захисту прав, свобод та інтересів особи; 

 розкрити правовий статус слідчого судді; 

 визначити поняття та розкрити зміст забезпечення реалізації 

слідчим суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи у 

кримінальному провадженні; 

 дослідити особливості забезпечення реалізації слідчим суддею 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи при проведенні слідчих 

(розшукових) дій; 

 з’ясувати сутність забезпечення реалізації слідчим суддею функції 

захисту прав, свобод та інтересів особи при застосуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження; 

 розкрити особливості забезпечення реалізації слідчим суддею 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи при затриманні особи та 

застосуванні запобіжного заходу; 

 виокремити особливості забезпечення реалізації слідчим суддею 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи під час розгляду скарг на 

рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора. 
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Об’єктом дослідження є кримінальні процесуальні правовідносини, що 

виникають у процесі забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту 

прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні. 

Предметом дослідження є забезпечення реалізації слідчим суддею 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні. 

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям наукового 

дослідження є сукупність філософських, загальнонаукових і спеціальних 

методів наукового пізнання. За допомогою діалектичного методу пізнання 

поглиблено понятійний апарат, з’ясовано правовий статус слідчого судді, 

визначено зміст функції захисту прав, свобод та інтересів особи у діяльності 

слідчого судді та особливості її реалізації під час здійснення процесуальних дій 

(підрозділи 2.1‒3.4). Системно-структурний метод використано для 

встановлення сутності функції захисту прав, свобод та інтересів у діяльності 

слідчого судді (підрозділ 2.1). Компаративістський та порівняльно-правовий 

метод застосовано для вивчення міжнародних стандартів у сфері діяльності 

слідчого судді з приводу забезпечення реалізації ним функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи (підрозділ 1.2). Логіко-нормативний метод 

використовувався для формування пропозицій до чинного кримінального 

процесуального законодавства України (підрозділи 2.1‒3.2). За допомогою 

методів аналізу та синтезу розглянуто основні наукові підходи до понять 

«функція слідчого судді щодо захисту прав, свобод та інтересів особи», 

«правовий статус слідчого судді» (підрозділи 1.2 та 2.1), досліджено окремі 

процесуальні повноваження слідчого судді у кримінальному провадженні 

(підрозділи 3.1‒3.4). Соціологічний метод (анкетування) застосовувався під час 

анкетування суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів за спеціально розробленою 

анкетою (підрозділи 1.2‒3.4). Усі методи дослідження використовувалися у 

взаємозв’язку, що забезпечило переконливість і достовірність наукових 

результатів. 

Емпіричну базу дослідження, що забезпечує обґрунтованість і 
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достовірність викладених у дисертації наукових положень, висновків та 

рекомендацій, склали дані офіційної слідчої та судової статистики (звіти та 

узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, окремі рішення Європейського суду з прав людини) за 

період з 2013 по 2017 рр.; дані опитування 184 респондентів (68 суддів, 

46 прокурорів, 41 слідчого, 29 адвокатів), проведеного у Вінницькій, 

Житомирській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській та 

Чернівецькій областях, а також практичний досвід роботи дисертанта на посаді 

судді. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за 

характером і змістом розглянутих проблем дисертація є першим в Україні 

монографічним дослідженням, в якому розроблено систему теоретичних 

висновків і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення 

процесуальної регламентації та забезпечення реалізації слідчим суддею функції 

захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні. 

Автором сформульовано нові наукові положення, висновки і пропозиції, 

що мають важливе теоретичне та практичне значення, найбільш значущими з 

яких є: 

вперше: 

– визначено характерні ознаки функції захисту прав, свобод та інтересів 

особи у кримінальному провадженні у діяльності слідчого судді (мета; 

завдання; діяльнісний характер; наявність процесуальних засобів її реалізації) 

та форми її реалізації слідчим суддею: 1) безпосередня (у разі безпосереднього 

використання (застосування)); 2) опосередкована (зобов’язання дотримання 

прав, свобод та інтересів особи іншими владними суб’єктами – прокурором, 

слідчим, оперативними підрозділами та ін.); 

– сформовано наукову позицію, що функція захисту прав, свобод та 

інтересів особи, реалізація якої забезпечується слідчим суддею, має наскрізний 

характер для всіх напрямів діяльності слідчого судді та знаходить вияв у таких 
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видах його діяльності, як: забезпечення прав затриманих; забезпечення 

законності та обґрунтованості застосування заходів кримінального 

процесуального примусу; перевірка підстав для проникнення до житла чи 

іншого володіння особи без ухвали слідчого судді; надання дозволу на 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій; сприяння сторонам 

кримінального провадження у збиранні доказів; вирішення питання про 

спрямування провадження (продовження строків кримінального провадження; 

вирішення скарг учасників кримінального провадження) та ін.; 

– обґрунтовано необхідність відображення в окремій статті 31-1 КПК 

України «Слідчий суддя» повноважень слідчого судді у кримінальному 

провадженні, оскільки положення ст. 206 КПК України регламентують лише 

загальні обов’язки слідчого судді щодо захисту прав особи, позбавленої 

свободи, або щодо якої вирішується питання про застосування запобіжного 

заходу; 

– науково підтверджено доцільність запровадження у кримінальне 

процесуальне законодавство України окремих положень французької моделі 

кримінального судочинства в частині звільнення слідчих суддів від виконання 

обов’язків щодо здійснення розгляду кримінальних проваджень у судовому 

провадженні; 

удосконалено: 

– розуміння правового статусу слідчого судді як системи закріплених 

нормативно-правовими актами засад і норм, які визначають юридичне та 

фактичне становище слідчого судді у суспільстві й державі, повноваження 

(права та обов’язки), гарантії його діяльності та відповідальність; 

– положення про надання права слідчому, прокуророві приймати 

рішення про скасування арешту майна у разі закриття ним кримінального 

провадження; 

– аргументацію щодо доцільності одночасного розгляду слідчим 

суддею клопотання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного та 
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скарги на незаконне його затримання у порядку ст. 208 КПК України, та 

вирішення за результатами розгляду вказаних вимог у межах однієї ухвали; 

набули подальшого розвитку: 

– наукові позиції щодо визначення засад забезпечення реалізації 

слідчим суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи під час 

досудового кримінального провадження: 1) оперативне та своєчасне реагування 

слідчого судді на порушення прав учасника кримінального провадження, 

2) допустимість повторного звернення до слідчого судді при відмові в наданні 

дозволу на проведення процесуальної дії, 3) апеляційний порядок оскарження 

ухвал слідчого судді в передбачених законом випадках; 

– теоретичні підходи до реалізації таких основних міжнародних 

стандартів кримінального судочинства в діяльності слідчого судді, як захист 

прав на свободу і особисту недоторканність; право на судовий розгляд слідчим 

суддею; рівності перед законом і судом; право на відшкодування внаслідок 

незаконності позбавлення свободи; право на повагу до приватного і сімейного 

життя; право на справедливий суд; право на захист; право на відшкодування 

шкоди внаслідок незаконних дій уповноважених суб’єктів; 

– наукова аргументація доцільності наділення слідчого судді 

повноваженнями щодо надання дозволу на огляд трупа, пов’язаний з 

ексгумацією, якщо родичі покійного проти цього заперечують; 

– наукові погляди щодо необхідності визначення обов’язку слідчого 

судді у випадку скасування оскаржуваного рішення в порядку ст. 303 КПК 

України зобов’язати суб’єкта, дії, рішення чи бездіяльність якого 

оскаржувались, вчинити чи припинити певну дію, прийняти рішення або 

припинити бездіяльність; 

– наукові ідеї про те, що при розгляді скарги на повідомлення про 

підозру слідчий суддя здійснює перевірку дотримання процедури повідомлення 

про підозру, а не вирішує питання про достатність доказів для повідомлення 

про підозру. 
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Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дисертаційного дослідження мають прикладний характер і використовуються за 

різними напрямами діяльності, зокрема у: 

– законодавчій діяльності – для удосконалення норм чинного 

кримінального процесуального законодавства України, якими регламентовано 

повноваження слідчого судді щодо забезпечення реалізації функції захисту 

слідчим суддею прав, свобод та інтересів особи (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у законотворчу діяльність Верховної Ради України 

від 29 січня 2018 р.); 

– практичній діяльності органів досудового розслідування – під час 

розроблення та вдосконалення відомчих нормативно-правових актів, 

підготовки посібників, методичних рекомендацій з питань захисту слідчим 

суддею захисту прав, свобод та інтересів, а також під час проведення занять в 

системі службової підготовки (акт впровадження Головного слідчого 

управління Національної поліції України від 22 січня 2018 р.); 

– освітньому процесі – під час підготовки лекцій, навчальних 

програм, тестових завдань, а також при проведенні різних видів занять з 

дисциплін «Кримінальний процес», «Доказування на досудовому 

розслідуванні», «Судові та правоохоронні органи України», «Розслідування 

окремих видів злочинів» (акт впровадження в освітній процес Національної 

академії внутрішніх справ від 25 січня 2018 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднено у виступах на міжнародних науково-практичних 

конференціях, а саме: «Новітні тенденції сучасної юридичної науки» 

(Дніпропетровськ, 4‒5 грудня 2015 р.); «Теорія і практика сучасної 

юриспруденції» (Київ, 11–12 грудня 2015 р.); «Роль права та закону в 

громадянському суспільстві» (Київ, 13 лютого 2016 р.); «Юридичні наукові 

дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства» 

(Київ, 8–9 квітня 2016 р.); «Становлення громадянського суспільства в Україні: 
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нормативно-правове підґрунтя» (Дніпропетровськ, 6–7 травня 2016 р.); 

«Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Київ, 

12–13 травня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, сформульовані 

в дисертаційному дослідженні, опубліковано у 11 наукових публікаціях, з них: 

4 – у фахових виданнях України, 1 – в іноземному фаховому виданні, 6 – у 

збірниках тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації складається зі 

вступу, трьох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи становить 296 сторінок, із 

них основний текст викладено на 209 сторінках, список використаних джерел 

(484 найменування) становить 50 сторінок та 5 додатків на 25 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ФУНКЦІЇ 

ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ 

 

 

1.1 Сучасний стан і методологічні засади наукового дослідження 

забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та 

інтересів особи у кримінальному провадженні 

 

Права людини є найвищою цінністю, а їх повага і дотримання – обов’язок 

держави. Питання забезпечення прав людини завжди відноситимуться до 

найбільш затребуваних та актуальних. Проблеми реалізації та захисту прав і 

свобод людини наприкінці ХХ ‒ початку ХХІ століття набули, можна 

стверджувати без перебільшення, світового, глобального значення і вийшли на 

перше місце у міжнародній системі критеріїв оцінювання рівня розвитку 

демократії у певній державі та суспільстві загалом [1; 96; 142, с. 68‒70]. 

Всебічна розробка і детальне дослідження цього соціально-правового 

феномена є завданням науковців і практиків у сфері права, політології, 

соціології, культурології та педагогіки. Це дозволяє стверджувати, що функція 

захисту прав, свобод та інтересів особи є наскрізною і становить науковий 

інтерес не тільки у галузі кримінального процесуального права, а й 

конституційного права, практики європейського суду тощо. 

Формування відповідних рекомендацій щодо діяльності суду із захисту 

прав, свобод та інтересів особи, насамперед, потребує визначення стану 

розробленості цих питань з метою визначення напрямів подальших наукових 

розвідок. Належну основу для розв’язання даної проблеми складають численні 

наукові дослідження, які за формою викладення матеріалу, ступенем 
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узагальнення та предметною галуззю проведених досліджень можна умовно 

розділити на дисертації, монографії, статті, присвячені захисту прав, свобод та 

інтересів особи у діяльності державних органів, фізичних та юридичних осіб, 

формуванню відповідних практичних рекомендацій.  

Проблематика захисту прав, свобод та інтересів особи стала об’єктом 

вивчення, наприклад, у теорії права [2; 252; 344], конституційному праві [99; 

250; 378], кримінальному праві [237], цивільному праві [204], філософії права 

[12; 24], політології [21]. Слід констатувати, що на сьогодні, завдяки 

проведенню численних наукових досліджень у різних галузях, сформовано 

наукову базу дослідження прав, свобод та інтересів людини і засобів їх захисту. 

Серед досліджень українських учених, присвячених загальним питанням 

засад функціонування правової держави, варто виокремити монографію 

А.М. Колодія «Принципи права України» [145], в якій, з-поміж іншого, 

ґрунтовно досліджено поняття, ознаки і принципи правової держави. 

Важливість цього дослідження полягає у тому, що діяльність судових органів є 

неможливою за умов ігнорування в державі принципу верховенства права. 

Певне наукове значення є властивим підручникам, навчальним і методичним 

посібникам, в яких присвячується увага питанням щодо засад організації і 

діяльності судових органів.  

Цінність наукових робіт цієї групи полягає в тому, що в них зроблено 

спробу з точки зору відповідних галузей наук комплексно розглянути права, 

свободи та законні інтереси людини як соціального явища в нашій державі, 

визначити відповідні заходи щодо недопущення їх неправомірного обмеження. 

Крім того, науковий доробок цих учених суттєво вплинув на виникнення та 

розвиток другої групи наукових праць. До їх числа слід віднести дисертаційні 

дослідження, монографії та цикли статей з кримінального процесуального 

права, присвячені питанням забезпечення прав та свобод учасників 

кримінального провадження. Насамперед, слід відзначити таких науковців, як 

С.А. Альперт, В.Ф. Бойко, О.М. Ларін, І.В. Гловюк, Ю.М. Грошевий, 
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Д.П. Кисленко, О.В. Кондратьєв, В.Т. Маляренко, М.А. Макаров, В.Т. Нор, 

М.А. Погорецький, Р.Ю. Савонюк, М.С. Строгович, Д.С. Сусло, 

В.М. Тертишник, А.Р. Туманянц, Л.В. Черечукіна, В.І. Чорнобук, М.Г. Шавкун, 

В. М. Шаповал, В.П. Шибіко. О.Г. Шило, В.В. Шимановський, П.С. Елькінд, 

М.Л. Якуб [4; 34; 180; 62‒70; 85‒89; 132‒133; 150; 205‒210; 200, 201; 224; 76; 

301; 361; 363; 370, 371; 387‒390; 440; 446‒449; 454‒456; 462; 468; 475] та ін. 

Роботи вказаних авторів містять теоретичні та практичні висновки, що 

роблять суттєвий внесок у розвиток наукової теорії діяльності уповноважених 

органів держави і суду.  

Значення проведених досліджень полягає в тому, що вони виступають 

основою формування уявлень про діяльність уповноважених органів держави і 

суду щодо захисту прав особи. Проте, більшість із них має характер 

вузькотеоретичних досліджень окремих аспектів забезпечення прав, свобод та 

інтересів людини у кримінальному провадженні, і не містить комплексного 

аналізу особливостей та змісту діяльності слідчого судді у кримінальному 

процесі з огляду на оновлене кримінальне процесуальне законодавство України 

та практику його застосування. Проте результати цих досліджень дають 

можливість виокремити третю групу наукових праць, предметом дослідження 

яких є діяльність слідчого судді, як суб’єкта забезпечення реалізації захисту 

прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження у досудовому 

кримінальному провадженні. Саме ці наукові дослідження складатимуть 

найбільший блок сучасного стану наукового дослідження проблем 

забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та 

інтересів особи у кримінальному провадженні. 

Дослідженню питань забезпечення реалізації слідчим суддею функцій у 

досудовому кримінальному провадженні присвячено наукові праці таких 

учених, як Ю.М. Грошевий, М.В. Гузела, Т.В. Каткова, Н. В. Ковальова, 

В.Т. Маляренко, М.А. Погорецький, Н.П. Сиза, Ю.В. Скрипіна, О.А. Струць, 

О.Ю. Татаров, О.О. Тищенко, А.Р. Туманянц, В.І. Чорнобук, О. Г. Шило, 
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М.Є. Шумило [85; 90; 130; 139; 208; 265; 340‒341; 345, 346; 362; 369; 376; 387; 

388; 446; 460; 465] та ін. Проте єдиного підходу до поняття і змісту відповідних 

функцій у діяльності слідчого судді у доктрині кримінального процесуального 

права не вироблено. 

В.О. Попелюшко тлумачить процесуальні функції як закріплені в законі 

основоположні підсистемні види (частини, компоненти, напрями) кримінально-

процесуальної діяльності, що здійснюються різними за процесуальними 

інтересами суб’єктами (групами суб’єктів) процесу з метою виконання 

поставлених перед ними завдань і досягнення визначеним законом цілей – як 

завдань та цілей кримінального судочинства загалом [271, с. 67]. І.В. Гловюк 

трактує кримінально-процесуальну функцію як обумовлений завданнями 

кримінального провадження певний самостійний напрям діяльності суб’єкта 

(суб’єктів) кримінального провадження, що має самостійне завдання, визначає 

права та обов’язки суб’єкта (суб’єктів) і реалізується за допомогою 

кримінально-процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним 

процесуальним законодавством [65, с. 49]. В.Т. Маляренко визначає функції як 

виражені у законі основні напрями процесуальної діяльності, що здійснюються 

з метою реалізації завдань кримінального судочинства суб’єктами, 

уповноваженими на ведення процесу або наділеними правами для активної 

участі у справах з метою захисту своїх законних інтересів [207, с. 23]. 

С.А. Альперт і О.О. Бондаренко пропонують розуміти функції як основні 

(окремі) напрями процесуальної діяльності, котрі здійснюють самостійні 

суб’єкти, реалізуючи свої права та повноваження для досягнення відповідних 

цілей [4, с. 13; 36, с. 142]. О.Г. Яновська пов’язує кримінальні процесуальні 

функції із сукупністю прав та обов’язків, що дозволяють суб’єкту кримінально-

процесуальної діяльності захищати свої права чи законні інтереси або 

здійснювати процесуальні повноваження, і визначає їх як основний напрям 

процесуальної діяльності сторін, що вирізняється за таким чинником, як мета 

діяльності, й виражає роль і призначення кожного учасника процесу. Зміст 
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кримінально-процесуальних функцій становить сукупність прав та обов’язків 

суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності [477, с. 20]. 

Вивчення проведених у минулому наукових досліджень та низки праць, 

опублікованих після прийняття КПК України 12 квітня 2012 року, свідчить про 

те, що питання про належний захист прав та свобод суб’єктів кримінального 

провадження залишається одним із найбільш дискусійних у теорії вітчизняного 

кримінального процесу. Це зумовлено тим, що процесуальні функції судових 

інстанцій на стадії досудового розслідування виконує новий суб’єкт – слідчий 

суддя, а надані йому КПК України процесуальні права й обов’язки, спрямовані 

на їх реалізацію, котрі утворюють його правовий статус, істотно відрізняються 

від тих, які були визначені у КПК України 1960 року. 2012 року відбувся злам 

підходів до розуміння сутності та змісту діяльності представників судової гілки 

влади у досудовому провадженні внаслідок системних змін у структурі 

кримінальної процесуальної діяльності. Така діяльність, спрямована на захист 

прав, свобод та інтересів особи, отримала нову для судових органів, певним 

чином видозмінену процесуальну форму, та покликана підвищити якість 

досудового розслідування кримінальних правопорушень шляхом посилення 

ролі суду в прийнятті окремих процесуальних рішень на стадії досудового 

розслідування, визначення напрямів досудового розслідування, проведення 

окремих процесуальних дій, використання їх результатів у доказуванні в 

кримінальному провадженні.  

Очевидно, що формування практики діяльності слідчого судді щодо 

забезпечення реалізації захисту прав, свобод та інтересів особи у 

кримінальному провадженні, яка відповідатиме положенням КПК України, 

потребує передусім розкриття його повноважень з урахуванням вітчизняного та 

зарубіжного досвіду. Адже від вирішення цього питання безпосередньо 

залежить визначення ролі слідчого судді у забезпеченні законності дій органів 

досудового розслідування, прокуратури у досудовому кримінальному процесі. 

Варто зазначити, що до набрання чинності КПК України 2012 року, на 
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монографічному рівні функції суду на стадії досудового розслідування були 

предметом дослідження багатьох українських процесуалістів. Зокрема, 

дисертація В.І. Чорнобук «Законність та обґрунтованість процесуальних рішень 

судді в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального 

процесу» присвячена теоретико-правовим і практичним проблемам прийняття 

та обґрунтування процесуальних рішень судді в порядку судового контролю у 

досудових стадіях кримінального процесу [447]. 

У монографічному дослідженні І. В. Гловюк «Судова діяльність у 

досудових стадіях кримінального процесу: теорія і практика» розкрито правову 

природу судової діяльності у досудовому провадженні. Зокрема, щодо 

застосування заходів кримінально-процесуального примусу, при наданні 

дозволів на провадження процесуальних та оперативно-розшукових дій, щодо 

розгляду скарг на дії, бездіяльність і рішення владних суб’єктів кримінального 

процесу [69]. У дисертації Ю.В. Скрипіної «Слідчий суддя в системі 

кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження)», з-

поміж іншого, обґрунтовано доцільність запровадження інституту слідчих 

суддів у кримінальний процес України; розкрито правову природу вказаного 

інституту [346]. Згодом, Д. П. Кисленко у дисертації «Судовий контроль під час 

розслідування злочинів» визначив обсяг контрольних повноважень суду при 

наданні згоди на обмеження конституційного права на недоторканність особи, а 

також розробив на підставі цього законодавчі та практичні рекомендації [133]. 

В. В. Косов у дисертації «Суб’єкти судово-контрольного провадження на 

досудових стадіях кримінального процесу» сформулював авторське визначення 

поняття «судово-контрольного провадження на досудових стадіях 

кримінального процесу» із урахуванням нормативно закріплених форм цього 

провадження; на основі доктринальних положень визначив поняття «суб’єктів 

судово-контрольного провадження на досудових стадіях кримінального 

процесу» [157]. Натомість, монографія М.Г. Шавкуна «Процесуальний 

контроль органів судової влади на досудових стадіях кримінального процесу» 



  29 

 

присвячена з’ясуванню сутності та змістовної сторони поняття «процесуальний 

контроль органів судової влади на досудових стадіях кримінального процесу», 

визначенню чинників, що впливають на ефективність судового контролю за 

досудовим розслідуванням [448]. Дисертація С. Г. Герасименко «Судовий 

контроль на досудових стадіях кримінального судочинства: національне 

законодавство та зарубіжний досвід» цікава, насамперед, тим, що у ній 

особливу увагу приділено співвідношенню судового контролю з 

прокурорським наглядом і відомчим контролем, проаналізовано зарубіжний 

досвід з означеного питання [57]. В.В. Віхров у дисертаційному дослідженні 

«Судовий контроль за застосуванням оперативними підрозділами органів 

внутрішніх справ оперативно-розшукових заходів» дослідив теоретичні 

проблеми формування змісту визначення судового контролю за використанням 

інституту обмеження прав і свобод людини під час оперативно-розшукової 

діяльності [52]. 

У новітній період розвитку правової науки окремі теоретичні та 

прикладні аспекти діяльності слідчого судді щодо захисту прав, свобод та 

інтересів особи у кримінальному провадженні досить активно досліджуються 

багатьма вченими. Дамо коротку характеристику означених праць. Насамперед, 

це стосується дисертаційного дослідження Т.Г. Ільєвої «Функція судового 

контролю у кримінальному процесі», яка однією з перших за час дії КПК 

України 2012 року на концептуальному рівні окреслила окремі спірні питання 

щодо поняття, сутності функції судового контролю у кримінальному процесі та 

меж її здійснення, висловила авторське бачення удосконалення порядку 

здійснення слідчим суддею контрольних повноважень в ході досудового 

розслідування [121]. 

У дисертації А.Ф. Бондюка «Процесуальні основи статусу слідчого судді 

у кримінальному провадженні» з-поміж іншого здійснено історико-правовий 

аналіз становлення та розвитку інституту судового контролю в кримінальному 

процесі України; досліджено процес реалізації повноважень слідчого судді 
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здійснено в контексті розгляду клопотань про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, про проведення слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних 

дій [37]. 

Процесуальний механізм забезпечення слідчим суддею дотримання права 

на повагу до приватного життя при проведенні слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій, застосуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження та розгляді скарг був предметом наукового пошуку 

Р.І. Тракало у дисертації «Судовий контроль за дотриманням права на повагу 

до приватного життя» [385]. 

Також на монографічному рівні окремим питанням обраної нами 

проблематики, присвячено інші наукові дослідження. Зокрема, було 

досліджено: гарантії недоторканності житла чи іншого володіння особи в 

кримінальному процесі [186]; особливості застосування відводу щодо слідчого 

у кримінальному провадженні [10]; шляхи оптимізації судового контролю як 

механізму забезпечення допустимості доказового матеріалу, що формується на 

стадії досудового розслідування [125]; теоретичні засади формулювання 

поняття процесуального статусу слідчого судді в кримінальному процесі [185]; 

повноваження слідчого судді з розгляду та вирішення скарг у досудовому 

провадженні [291; 292]; проблеми забезпечення прав затриманого у 

кримінальному провадженні [218; 219], особливості реалізації засади 

змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею [166; 167]; місце та роль 

слідчого судді на етапі закінчення досудового розслідування [39]; 

правовідносини прокурора зі слідчим суддею у досудовому розслідуванні [472]. 

М.А. Макаров у дисертаційному дослідженні «Судовий контроль у 

кримінальному провадженні: теоретичні та практичні основи» (Київ, 2018) 

запропонував шляхи розв’язання питань, пов’язаних із реалізацією слідчим 

суддею прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження – під 

час прийняття слідчим суддею рішень про застосування заходів забезпечення 
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кримінального провадження, надання дозволу на проведення слідчих 

(розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, 

розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора [201]. 

Докторська дисертація В.І. Фаринника «Теоретичні, правові та праксеологічні 

проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в 

кримінальному процесі України» (Київ, 2018) є корисною для наукового 

аналізу передусім з тих позицій, що у ній розроблено сучасну концепцію 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження з урахуванням 

необхідності гармонізації кримінального процесуального законодавства з 

європейськими стандартами у галузі прав людини та здійснення правосуддя 

[430]. Окремі положення вказаних робіт є науковим підґрунтям для 

дослідження повноважень слідчого судді, спрямованих на захист прав, свобод 

та інтересів фізичних та юридичних осіб. 

Крім того, науковим дослідженням сучасної проблематики забезпечення 

прав, свобод та інтересів учасників досудового кримінального процесу у 

діяльності слідчого судді присвячено праці, опубліковані у вигляді наукових 

статей, доповідей на наукових та науково-практичних конференціях, семінарах 

та круглих столах. Їх результати також були покладені в основу підготовки 

дисертації. До набуття чинності КПК України 2012 року, повноваження суду 

щодо надання дозволу на проведення слідчих дій у житлі чи іншому володінні 

особи розглядали такі вчені, як А.А. Благодир [30, с. 11], Т. Борець [38, с. 143], 

Н.В. Глинська [58, с. 4], С. Ільченко [122, с. 122], Д.П. Кисленко [132, с. 160], 

Є.Д. Лук’янчиков [191, с. 33‒39], В.Т. Маляренко [209, с. 79], О.В. Римарчук 

[297, с. 169‒172], Д.В. Сімонович [342, с. 12], М.І. Сірий [343, с. 6‒7], 

Д.Б. Сергеєва [338, с. 12] О.А. Струць [362, с. 12], В.М. Тертишник [371, с. 616], 

А.П. Черненко [442, с. 141‒148], О. Шило [455, с. 195], І.М. Янченко [478, с. 9] 

та ін.  

Досить ґрунтовно в науковій періодичній літературі було досліджено 

проблемні аспекти прийняття судом рішення про застосування запобіжних 
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заходів. Цьому питанню присвячено наукові доробки таких дослідників, як 

К.К. Білецька, І.Г. Богатирьов, В.І. Борисов, К.Д. Волков, Н.В. Глинська, 

А.В. Захарко, В.С. Зеленецький, М.І. Зеленська, О.П. Кучинська, В.В. Назаров, 

В.Т. Нор, О.Ю. Татаров, О.І. Тищенко, М.А. Погорецький, В.І. Фаринник, 

О.Г. Шило [25; 32; 40; 53; 54; 111; 175; 236, 237; 265; 268; 376; 428, 429; 454] 

та ін. 

Значна кількість наукових праць свідчить про неабиякий інтерес до 

діяльності слідчого судді, а також до функцій, які він виконує у досудовому 

кримінальному провадженні. З’ясування ролі слідчого судді у виконанні 

завдань досудового розслідування і зміцненні законності під час розслідування 

кримінальних правопорушень можна справедливо вважати одним із 

найгостріших і найважливіших питань реформи сучасної кримінальної юстиції. 

Захист прав, свобод та інтересів особи під час досудового кримінального 

процесу забезпечується взаємодією слідчого судді з учасниками кримінального 

провадження. У більшості його процедур, саме слідчий суддя сприймає докази 

та іншу надану йому інформацію, та на основі внутрішнього переконання 

приймає рішення про доцільність (недоцільність) певних правообмежень. 

Вважаємо, що попередні наукові розробки є підґрунтям подальших 

розвідок щодо захисту прав, свобод та інтересів особи в цілому та судовими 

органами зокрема, яка сьогодні не лише потребує свого узагальнення, а й 

обумовлює необхідність системного підходу до дослідження функції захисту 

прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні України. У 

зв’язку з цим, вважаємо за необхідне висвітлити низку питань, що сприятимуть 

з’ясуванню сутності такої діяльності слідчого судді. Насамперед, це визначення 

змісту функції забезпечення реалізації захисту прав, свобод та інтересів особи 

слідчим суддею; окреслення міжнародних стандартів кримінального 

судочинства з цих питань; визначення особливостей забезпечення реалізації 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи при проведенні слідчих 

(розшукових) дій, окремих заходів забезпечення кримінального провадження, 
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під час повідомлення особі про підозру та ін. 

Аналіз зазначених праць дозволяє зробити висновок, що в Україні ще не 

проводилось жодного комплексного системного монографічного дослідження 

проблем забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод 

та інтересів особи у кримінальному провадженні. На рівні монографічних 

досліджень і наукових статей розкрито лише окремі питання реалізації його 

відповідних повноважень, що так чи інакше пов’язані із захистом прав, свобод 

та інтересів особи. Наукові публікації констатують численні труднощі, які 

виявляються під час проведення слідчих (розшукових) дій, застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, у т. ч. запобіжних заходів, 

при розгляді скарг на рішення, дії або бездіяльність органів досудового 

розслідування чи прокурора та ін. 

Це свідчить про необхідність розв’язання наукового завдання, що полягає 

у внесенні змін до чинного законодавства з метою законодавчого врегулювання 

окремих питань діяльності слідчого судді у кримінальному процесі із 

забезпечення реалізації захисту прав, свобод та інтересів особи. Такої ж думки 

дотримуються 63 % опитаних суддів, прокурорів, слідчих та адвокатів, які 

брали участь у дослідженні (Додаток А). 

З огляду на те, що підґрунтям будь-якого наукового дослідження є процес 

пізнання, питання визначення методологічних засад наукового дослідження 

реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи у 

кримінальному провадженні набуває особливої актуальності та потребує 

окремого наукового аналізу. Адже, наука здобуває об’єктивні знання про явища 

та процеси лише тоді, коли базується на належній методологічній основі. 

З метою забезпечення комплексності та повноти наукового дослідження 

поняття та змісту діяльності слідчого судді щодо захисту прав, свобод та 

інтересів особи у кримінальному провадженні України, насамперед, варто 

визначити інструментарій - коло методів дослідження, які становитимуть 

методологічне підґрунтя дисертаційного дослідження. 
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Слід зауважити, що проблеми методології розглядаються переважно у 

філософській літературі та у виданнях з теорії держави та права. Водночас 

актуальні питання, що стосуються методології досліджень у сфері діяльності 

суду на стадії досудового розслідування, почали розглядатися в дисертаційних 

дослідженнях порівняно недавно. Методологія покликана виконати дві основні 

функції: отримання нового знання та подання цього знання у вигляді понять, 

критеріїв, законів, теорій, гіпотез; організація використання нових знань у 

практичній діяльності [78, с. 104; 255, с. 14]. В юридичній науці методологія 

визначається як система особливих методів - прийомів, способів вивчення 

загальних закономірностей виникнення, становлення і розвитку державно-

правових явищ [214, с. 20]. 

На нашу думку, загальнотеоретичне дослідження окремих аспектів 

діяльності слідчого судді щодо забезпечення реалізації функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи вимагає використання усього сучасного 

методологічного арсеналу. Звичайно, не йдеться про кардинальний перегляд 

методологічного поля, сформованого цілими поколіннями вітчизняних і 

зарубіжних учених-правознавців. Скоріше можна говорити про уточнення меж 

застосування уже відомого методологічного інструментарію [55, с. 26], а також 

про методологічний плюралізм, який передбачає можливість формування 

методології дослідження з урахуванням різних гносеологічних і 

методологічних основ [102, с. 50]. Разом з тим вирішення питання про вибір 

методів дослідження завжди повинно відповідати специфіці теми, його 

предмета, меті й завданням. 

Термін «методологія» (від латинського logos- наука, знання, напрям 

пізнання) означає вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу, 

його філософську, теоретичну основу; сукупність прийомів дослідження, що 

застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об’єкта її 

пізнання [349, c. 692]. В науковій літературі зазначене поняття розглядається як 

сукупність підходів, способів, методів, прийомів та процедур, які 
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застосовуються в процесі наукового пізнання й практичної діяльності для 

досягнення визначеної мети [463, с. 374]; філософське вчення про методи 

пізнання та практику або перетворення дійсності [27, с. 691‒692]; система 

принципів, логічних прийомів, конкретних засобів дослідження предмета 

науки [344, с. 13]; вчення, цілісну теорію з поняттями й категоріями, світогляд, 

крізь призму яких і здійснюється пізнання за допомогою методів у 

відповідності з технологією їх застосування - методикою [159, с. 6] та ін. 

Методологія для цього дисертаційного дослідження розглядається нами 

як сукупність наукових теоретико-основоположних та теоретико-необхідних 

способів досягнення мети роботи. Її основу становитиме система, яка 

складається із якісно визначеного функціонального наповнення проведення 

дослідницької роботи (методів роботи), значної теоретичної (наукові та 

нормативні джерела) та емпіричної бази, правильного бачення результату, а 

також логічної структури побудови дисертації. 

Для ґрунтовного дослідження забезпечення реалізації слідчим суддею 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи у досудовому кримінальному 

провадженні необхідно виважено підійти до вибору його підходів і методів. 

Враховуючи, що це дисертаційне дослідження проводиться в межах наук 

кримінально-правового циклу, наукове пізнання реалізації слідчим суддею 

своїх повноважень у кримінальному провадженні повинно відбуватися за 

допомогою методів юридичної науки. 

Базовою категорією методології дослідження виступає метод. Тлумачний 

словник визначає його як спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя; 

прийом або систему прийомів, що застосовуються в якій-небудь галузі 

діяльності [48, с. 292]. Існують і доктринальні підходи до поняття «метод 

дослідження»: система вимог до пізнавальної активності людини, що орієнтує 

дослідника на вирішення конкретної філософської, наукової чи практичної 

проблеми шляхом застосування певного прийому (способу) [463, с. 50‒51]; 

сукупність правил поведінки і вимог до діяльності, сформульованих на основі 
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знань про властивості об’єктивної реальності [116, с. 14]; спосіб організації 

практичного й теоретичного освоєння дійсності, зумовлений закономірностями 

розвитку об’єкта [78, с. 205]. 

У процесі наукового пізнання використовуються різноманітні методи. 

Відповідно до ступеня їхньої спільності вони застосовуються або у більш 

вузькій, або у більш широкій галузі. Кожна наука, маючи свій предмет 

вивчення, застосовує особливі методи, що випливають з того чи іншого 

розуміння сутності її об’єкта [357, с. 453]. Одразу обмовимось, що предмет 

обраного дослідження не має на меті визначення оптимальних класифікацій 

методів дослідження, варто лише зупинитися на тлумаченні окремих із них. 

Одне з основних місць у методології наукового дослідження посідає 

діалектичний метод пізнання. Загалом діалектика (грец. - мистецтво вести 

бесіду, спір) - вчення про найбільш закономірні зв’язки, становлення, розвиток 

буття і пізнання та заснований на цьому вченні метод творчо пізнавального 

мислення [432, с. 154]. Діалектика як фундаментальний принцип і метод 

пізнання, маючи значну пояснювальну силу, не підмінює конкретно-наукові 

методи, пов’язані зі специфікою досліджуваної сфери. Діалектика виявляється в 

них і реалізується відповідно до вимог спадкоємності й несуперечливості в 

методології [453, с. 6]. Значимою ознакою діалектики і наукових досліджень з 

використанням діалектичного методу є пошук шляхів розв’язання суспільних і 

правових конфліктів. 

У цьому дисертаційному дослідженні діалектичний метод пізнання дав 

змогу встановити базовий підхід до вивчення проблем, які виникають під час 

реалізації слідчим суддею повноважень щодо надання дозволу на проведення 

слідчих (розшукових) дій, під час застосування окремих заходів забезпечення 

кримінального провадження, при здійсненні повідомлення особі про підозру. 

Вказаний метод використовувався протягом усього дослідження, що надало 

змогу сформувати уявлення про реалізацію слідчим суддею повноважень у 

кримінальному провадженні в її розвитку, тісному взаємозв’язку зі змінами в 
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законодавстві, моральними цінностями та світоглядом людини. Крім того, за 

допомогою універсального діалектичного методу пізнання в контексті теми 

дисертаційної роботи та окресленого предмета дослідження висвітлюються 

поняття та зміст функції слідчого судді щодо захисту прав, свобод та інтересів 

особи у взаємозв’язку з іншими правовими інститутами в усій їх складності та 

суперечливості, що дозволяє визначити шляхи розв’язання цих суперечностей у 

процесі реформування органів юстиції України в світлі останніх 

конституційних змін. 

Загалом слід зазначити, що філософські методи становлять основу для 

застосування загальнонаукових і спеціально-наукових методів пізнання, 

методологічна багатоманітність використання яких дозволила визначити 

напрями дослідження, здійснити відбір проаналізованих явищ, витлумачити 

окремі поняття та одержані результати.  

Крім філософських, у роботі застосовано загальнонаукові методи, які 

являють собою загальні способи та шляхи дослідження процесів і явищ, 

визначення тенденцій їх змін, що використовуються в різних галузях наукового 

знання. Застосування вказаних методів у дисертації дало змогу цілісно 

сприйняти об’єкт дослідження та всебічно вивчити зв’язки між його окремими 

частинами. 

До загальнонаукових методів пізнання відносяться аналіз і синтез, які 

являють собою уявне розчленування досліджуваного явища на складові 

частини та дослідження кожної з них окремо або навпаки. Зазначені методи 

наукового пізнання відіграють значну роль у процесі здійснення наукових 

пошуків і застосовуються на всіх його рівнях. Синтез доповнює аналіз і 

перебуває з ним у нерозривній єдності – такий підхід дозволяє успішно 

досліджувати як теоретико-правові проблеми, так і прикладні, суто практичні 

завдання [97, с. 28]. Саме аналіз дав змогу встановити конкретні наукові 

положення, що стосуються особливостей реалізації слідчим суддею функції 

захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні. Синтез 
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наукових знань про діяльність суду на стадії досудового розслідування дав 

можливість пізнати проблематику реалізації слідчим суддею функції захисту 

прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні України. Крім 

того, за допомогою методів аналізу та синтезу розглянуто основні наукові 

підходи до понять «функція слідчого судді щодо захисту прав, свобод та 

інтересів особи», «правовий статус слідчого судді» (підрозділи 1.2 та 2.1). 

Як слушно зазначає В.М. Кравчук, здійснення ефективних правових 

реформ неможливе на основі лише національного досвіду чи просто 

ознайомлення із законодавством окремих країн, воно вимагає 

систематизованого наукового знання про загальносвітові та регіональні 

тенденції правового розвитку, яке акумулюється насамперед порівняльним 

правознавством [164, с. 404]. У зв’язку із зазначеним використано порівняльно-

правовий метод, що застосовується для виявлення спільних і відмінних рис у 

предметах та явищах дійсності, а також знаходження спільного, притаманного 

двом або кільком об’єктам, при вивченні зарубіжного досвіду нормативного 

врегулювання процесуальних повноважень судових органів у досудовому 

кримінальному провадженні, співставленні положень КПК та інших 

нормативно-правових актів на національних рівнях (підрозділ 1.2). Логіко-

нормативний метод використовувався у роботі для формування пропозицій до 

чинного кримінального процесуального законодавства (підрозділи 2.1‒3.2).  

Необхідність використання вказаних методів зумовлена тим, що 

удосконалення національного законодавства, в тому числі в аспекті предмета 

нашого дослідження, не можливе без вивчення та урахування зарубіжного 

досвіду. 

Соціологічний метод передбачає урізноманітнення враховуваних аспектів 

державно-правової дійсності шляхом включення до сфери дослідження 

об’єктивних фактів соціальної дійсності, які відіграють важливу роль у 

запровадженні змін до законодавства. Задля цього передусім здійснюють аналіз 

документів і статистичних даних (що відповідають суті саме цього методу), 
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соціально-правовий експеримент, інтерв’ювання, анкетування, опитування 

населення тощо [49, с. 5]. Соціологічний метод використано нами під час 

збирання, аналізу та узагальнення емпіричних матеріалів дослідження, серед 

яких статистичні звіти про роботу слідчих суддів, рішення Європейського суду 

з прав людини, узагальнення судової практики, рішення національних судів 

України, матеріали кримінальних проваджень, анкетування респондентів. Саме 

соціологічний метод, з огляду на специфіку предмета, відіграв провідну роль 

при з’ясуванні позиції слідчих суддів стосовно проблем захисту прав, свобод та 

інтересів особи. Використання вказаного методу дало змогу сформулювати 

пропозиції щодо внесення змін до чинного КПК України та закріплення 

повноважень слідчого судді щодо захисту прав, свобод та інтересів особи у 

кримінальному провадженні України (підрозділи 2.1‒3.4), удосконалення 

правової регламентації повноважень слідчого судді при проведенні окремих 

слідчих (розшукових) дій (підрозділ 3.1), під час застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження (у т. ч. запобіжних заходів) 

(підрозділи 3.2 та 3.3) та при вирішенні скарг на рішення, дії та бездіяльність 

слідчого, прокурора (підрозділ 3.4). 

Окрім зазначених, у дисертаційному дослідженні також використано 

спеціально-юридичні методи, вироблені іншими правовими науками. 

Системно-структурний метод у юридичних дослідженнях розглядають 

як певну сукупність загальнонаукових методологічних принципів, підходів і 

прийомів вивчення та конструювання правових явищ як систем [95, с. 26]. Він 

слугує методологічною орієнтацією, під кутом зору якої розглядають об’єкт 

дослідження, є своєрідним принципом, який спрямовує загальну стратегію 

дослідження [31, с. 73]. Використання у дисертаційному дослідженні системно-

структурного методу забезпечило комплексне вивчення проблемних питань, 

пов’язаних із забезпеченням реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи як системного явища, що потребує дослідження цілої 

низки взаємоповязаних між собою елементів - процесуального статусу слідчого 
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судді (гарантії діяльності слідчого судді; права (повноваження); обов’язки; 

юридична відповідальність), з’ясування сутності та змісту функції захисту 

прав, свобод та інтересів особи, особливостей забезпечення слідчим суддею її 

реалізації під час досудового кримінального провадження. Використання цього 

методу дозволило дослідити порядок здійснення процесуальних дій за участю 

слідчого судді, виявити прогалини і колізії, які негативно впливають на 

ефективність захисту прав, свобод та інтересів особи та на цій основі внести 

відповідні законодавчі пропозиції (підрозділи 3.1‒3.4). 

Юридична компаративістика - система знань, накопичених у процесі 

порівняльних досліджень у правовій сфері. Компаративістика - слово 

латинського походження (лат. comparativus) і в перекладі означає 

порівняння [443, с. 23]. Окрему увагу слід приділити компаративістському 

методу, який є провідним, домінуючим у науці порівняльного 

правознавства. [375, с. 10], необхідним для наукових досліджень права, що 

мають суто пізнавальне значення, і у практиці застосування права [23, с. 120]. 

Удосконалення прикладних аспектів забезпечення реалізації слідчим суддею 

функції захисту прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні є 

неможливим без з’ясування міжнародних стандартів судочинства, а також 

вивчення відповідного досвіду зарубіжних країн (підрозділ 1.2).  

Дисертаційна робота спирається також на сучасні досягнення інших 

юридичних наук: конституційного, цивільного, міжнародного права, загальної 

теорії права, а також на положення міжнародно-правової та національної 

юридичної практики. Важливе місце в методологічному арсеналі дослідження 

займає категорійно-понятійний апарат, вироблений теорією кримінального 

процесу та іншими юридичними науками. 

Таким чином, вказані наукові методи склали методологічну основу 

даного дисертаційного дослідження, що забезпечило переконливість і 

достовірність його результатів, дало змогу всебічно й комплексно вивчити 

процесуальні повноваження слідчого судді щодо захисту прав, свобод та 
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інтересів особи у кримінальному провадженні України, виявити прогалини у 

законодавстві, що впливають на реалізацію вказаних повноважень, у зв’язку з 

чим у наступних підрозділах роботи (3.1‒3.4), які являють собою її прикладну 

складову, зроблено низку висновків, які мають наукове та практичне значення. 

Основу методології дослідження забезпечення реалізації слідчим суддею 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні 

склала сукупність філософських та загальнонаукових методів (діалектичний 

метод пізнання, аналізу та синтезу). Основна частина дослідження була 

здійснена за допомогою системно-структурного, логіко-нормативного, 

порівняльно-правового, компаративістського та соціологічного методів. 

Використано сучасні досягнення інших юридичних наук: конституційного, 

цивільного, міжнародного права, загальної теорії права, а також положення 

міжнародно-правової та національної юридичної практики. 

 

 

1.2 Міжнародні стандарти кримінального судочинства в діяльності 

слідчого судді щодо захисту прав, свобод та інтересів особи 

 

Реформування національного законодавства неможливе без вивчення та 

урахування міжнародного досвіду. На сьогодні склався досить сталий комплекс 

прав людини політичного, соціального, економічного та культурного 

характеру. Важливе місце в цьому механізмі займають права, які тісно 

пов’язані з процедурою здійснення правосуддя та які знайшли закріплення в 

усіх без винятку основоположних міжнародно-правових актах [155, c. 102]. 

Здобуття Україною повноцінного членства в Європейському Союзі 

(далі – ЄС) вимагає відповідності високим критеріям, які полягають, зокрема, у 

дотриманні демократичних положень, принципів свободи і поваги прав 

людини, правової держави. Цілком зрозуміло, що Україна не досягне 

відповідності цим вимогам, якщо не забезпечить ефективного та якісного 
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судочинства. Між тим, зважаючи на інтеграцію України до європейської 

спільноти, де існують давні правові традиції дотримання прав людини, питання 

щодо міжнародних правових стандартів у кримінальному процесі, у якому 

права і свободи людини і громадянина піддаються найбільшим обмеженням, 

виступає вкрай актуальним [334, с. 249] та пріоритетним у подальшому 

розвитку держави [106, с. 10]. 

Міжнародні стандарти захисту прав, свобод та інтересів людини є 

закономірним результатом глобалізації, конвергенції правових систем, 

призначенням яких є побудова суспільства на основі поваги до інтересів 

окремої особи, захист її приватних інтересів і загалом побудова найбільш 

оптимального механізму здійснення кримінального провадження [385, с. 50]. 

Як слушно зазначає О.П. Кучинська, імплементація міжнародних стандартів 

забезпечення прав людини, визнаних європейським і загальносвітовим 

співтовариством, у кримінальну процесуальну діяльність є об’єктивною 

необхідністю на шляху прагнення України бути рівноправним учасником 

міжнародних відносин з Радою Європи та Європейським Союзом [176, с. 57]. 

Стан впровадження міжнародних стандартів у національну модель 

кримінального процесу, яка існувала до прийняття нового КПК України, був 

достатньо повно досліджений як у монографічній літературі, так і на 

дисертаційному рівні вченими, які активно досліджували повноваження 

слідчого судді щодо захисту прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження. Зазначеним питанням приділяли увагу 

Ю.П. Аленін, В.Г. Гончаренко, Ю.М. Грошевий, О.В. Капліна, О.І. Коровайко, 

О.А. Кучинська, В.Т. Маляренко, В.В. Назаров, В.О. Попелюшко, 

Ю.В. Скрипіна, О.О. Уварова, Л.Д. Удалова, О.Г. Яновська [3; 75; 86; 128; 154; 

176, 177; 208; 237; 271; 346; 391; 400; 476] та ін. 

Незважаючи на вагомий внесок учених у юридичну науку, сучасний стан 

розроблення проблем реалізації міжнародних стандартів кримінального 

судочинства в діяльності слідчого судді щодо захисту прав, свобод та інтересів 
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особи у кримінальному провадженні змушує нас повертатися до вказаних 

питань. Зазначене обумовлюється необхідністю здійснення ґрунтовного 

наукового аналізу питань, пов’язаних із реалізацією міжнародних стандартів 

кримінального судочинства в досудовому кримінальному провадженні України, 

удосконаленням кримінального процесуального законодавства та створенням 

підґрунтя для забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи на засадах верховенства права і гарантування кожній 

особі права на справедливе кримінальне провадження. 

Зазвичай, саме на підставі загальновизнаних принципів міжнародного 

права формуються міжнародно-правові стандарти кримінальної процесуальної 

діяльності. Слушним буде дослідити сутність понять «стандарт» і 

«міжнародно-правовий стандарт» з метою їх подальшого визначення в 

діяльності слідчого судді щодо захисту прав, свобод та інтересів особи. 

Великий тлумачний словник термін «стандарт» визначає як норму, 

зразок, мірило [47, c. 1187]. У довідниковій літературі під ним розуміють 

документ, що встановлює для загального та багаторазового застосування 

правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її 

результатів, із метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості в 

певній галузі [235, с. 614‒615]. Виокремлюються такі загальні ознаки, що 

характеризують поняття «стандарт»: його нормативне закріплення; 

встановлення певного рівня вимог або гарантій залежно від сфери застосування 

даного стандарту; еталонний характер, тобто стандарт є орієнтиром для 

зіставлення з ним інших подібних об’єктів [474, с. 19]. 

У юридичній науці існують різноманітні підходи до розуміння правової 

природи цього терміна. Досить часто міжнародними стандартами називають 

універсальні, міжнародно-правові норми, які є еталоном для держав, 

підлягають безпосередньому застосуванню в національних правових системах і 

дають змогу визначити ступінь визнання й поваги в конкретній державі до того 

або іншого явища [242, с. 163]; «нормативний мінімум», відступати від якого 
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держава може тільки у формі перевищення або конкретизації [118, c. 363]; певні 

мінімальні вимоги, яких зобов’язані дотримуватися у процесі національної 

законотворчості всі держави [336, c. 263]; норми та принципи, що приймаються 

у порядку, встановленому чинним законодавством [195, c. 667]; норми та 

принципи, що закріплюють стандартизовані правила поведінки суб’єктів 

міжнародного права у тих чи інших сферах міжнародного співробітництва [335, 

с. 615]; не тільки загально визнані норми та принципи міжнародного права, а й 

міжнародні договори, а також численні норми рекомендаційних законодавчих 

актів [183, c. 124‒125]. 

На думку І. І. Лукашук, принципи та норми закріплюють історично 

досягнутий правовий стандарт світової спільноти, історично досягнутий рівень 

гуманізму [193, с. 109]. З таким підходом науковця ми не погоджуємося. Тут 

радше варто виходити зі зворотного, адже, як уявляється, саме норми та 

принципи, що містяться в міжнародних актах, створюють, формують 

міжнародні стандарти [233, с. 77]. Очевидним вважаємо й те, що не усі 

міжнародні договори, ратифіковані більшістю держав, містять міжнародно-

правові стандарти, хоча відомі юридичній науці й такі погляди на сутність 

зазначеної правової категорії [219]. 

Ознаками міжнародно-правових стандартів кримінальної процесуальної 

діяльності є те, що вони: знаходять свій прояв у зовнішніх формах; є 

універсальними; спрямовані на формування взірців, еталонів, мінімальних 

вимог, що являють собою «уявлення про належне, про те, як повинно бути» 

[117, c. 45]; здійснюють регулятивну, праводоповнюючу, інформаційно-

контролюючу, реформаційно-орієнтуючу функції (є масштабом, критерієм, 

завдяки якому здійснюється вимір зобов’язань, які взяла на себе держава); 

визначають змістовний характер системи права держави та напрями її 

подальшого розвитку [233, с. 79]. 

Значення міжнародно-правових стандартів для національної правової 

системи полягає в тому, що вони є взірцем, еталоном, «нормативним об’єктом 
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віднесення» [71, c. 176], правовим і соціальним орієнтиром у правозастосовній 

практиці держави, насамперед щодо захисту прав, свобод та інтересів особи. 

Найбільш змістовним вважаємо визначення, надане О.І. Коровайком, 

який під поняттям «міжнародні стандарти кримінального судочинства» розуміє 

закріплені в міжнародно-правових актах відповідні мінімальні вимоги (правила, 

норми, настанови тощо) до діяльності чи її результатів у галузі судочинства, 

ухвалені з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості 

суспільних відносин у цій галузі, охорони та захисту прав, свобод та законних 

інтересів учасників кримінальних процесуальних правовідносин. За своєю 

суттю ці стандарти виступають нормами права, які втілюються у відповідних 

міжнародно-правових актах [154, с. 8]. 

Екстраполяція цих теоретичних положень у площину досліджуваного 

питання з огляду на визначальну роль слідчого судді щодо захисту прав, свобод 

та інтересів особи у досудовому кримінальному провадженні, дає можливість 

сформулювати визначення міжнародних стандартів кримінального судочинства 

в діяльності слідчого судді щодо захисту прав, свобод та інтересів особи, під 

якими слід розуміти закріплені у нормах міжнародного права або 

сформульовані в рішеннях міжнародних судових установ, відповідні мінімальні 

вимоги (правила, норми, настанови тощо) щодо обсягу правової регламентації 

діяльності слідчого судді, що мають імперативний або рекомендаційний 

характер для нього та інших учасників кримінального провадження, з метою 

виконання завдань кримінального судочинства на національному рівні. 

У правовій доктрині світу сформовано низку міжнародно-правових 

стандартів прав людини, які класифікуються за різними критеріями. Зокрема, 

П.М. Рабінович та О.О. Венецька здійснюють їх класифікацію залежно від 

онтичного статусу: номінальні (термінологічні, текстуальні) стандарти, до яких 

належать самі лише назви прав і свобод людини, що вжиті в міжнародних 

актах, та фактичні (змістові) стандарти, до яких відносять зафіксовані у 

вказаних джерелах змістові й обсягові показники таких прав і свобод; за 
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деонтичним статусом: обов’язкові стандарти, втілення яких є формально 

необхідним для відповідних держав і може забезпечуватись застосуванням 

міжнародних політико-юридичних санкцій, та рекомендаційні стандарти, які 

хоч і не мають формальної обов’язковості, проте також забезпечені 

міжнародно-політичними (морально-політичними) санкціями; за простором 

(територією) дії: всесвітні (загальноцивілізаційні, глобальні) та регіональні 

(зокрема, континентальні) стандарти; за колом адресатів: загальні (стосуються 

всіх людей) та спеціалізовані (адресовані членам лише певних соціальних 

спільнот, угруповань, наприклад дітям, жінкам, біженцям) стандарти; залежно 

від суб’єкта встановлення: стандарти ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, 

Європейського Союзу [295, с. 27]. 

Відомі юридичній науці й класифікації за іншими критеріями: за 

галузевою приналежністю: конституційно-правові; кримінальні процесуальні 

(дотримання прав підозрюваного, обвинуваченого; поводження із затриманим; 

ефективного захисту тощо); кримінально-правові; цивільно-правові тощо; за 

формою закріплення: ті, що містяться у міжнародних договорах, актах 

міжнародних організацій, формуються міжнародними судовими установами 

(зокрема, ЄСПЛ); за юридичною значимістю: формально необов’язкові або 

декларативні; рекомендаційні («м’яке право»; обов’язкові); за ступенем 

визначеності: абсолютно визначені; відносно визначені [195, c. 669; 272, c. 262; 

358, с. 22]. 

Не претендуючи на оригінальність у визначенні певного 

класифікаційного ряду міжнародно-правових стандартів за різними критеріями, 

зазначимо, що досліджені підходи науковців слід визнати прийнятними, 

такими, що полегшують розуміння сутності цієї правової категорії. З огляду на 

предмет дослідження, вважаємо за необхідне визначити та дати характеристику 

тим міжнародно-правовим стандартам, які мають бути дотримані слідчим 

суддею при забезпеченні реалізації функції захисту прав, свобод та інтересів 

особи у кримінальному провадженні. 
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Чимало правових засад захисту прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження закладено в нормах міжнародного права, 

які, з одного боку, являють собою мінімально допустимий консенсус, а з 

іншого, є зразком для наслідування [383, с. 87]. У зв’язку з цим, міжнародно-

правовим документам належить першочергова роль у сфері діяльності слідчого 

судді щодо захисту прав, свобод та інтересів людини. На міжнародному, 

європейському й національному рівнях існує низка правових документів, які 

визначають гарантії існування необхідного мінімального об’єму процесуальних 

прав суб’єктів кримінального процесу, становлять їх правовий статус. 

Необхідним є застосування системного підходу в їх вивченні та впровадженні в 

практичну діяльність слідчого судді щодо захисту прав, свобод та інтересів 

особи, залученої до кримінальної процесуальної діяльності, з метою 

забезпечення можливості використання міжнародних стандартів як у 

законотворчій, так і в практичній площині. 

Визнані прогресивною міжнародною спільнотою стандарти у сфері 

судочинства - принципи, рекомендації, правила, критерії - містяться в 

різноманітних за своєю правовою природою документах, мають різний рівень – 

загальносвітовий чи європейський. Вони можуть носити для України як 

обов’язковий, так і необов’язковий характер. Наприклад, Міжнародний пакт 

про громадянські і політичні права та Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод від 04 квітня 1950 р. (далі ‒ Конвенція) є частиною 

національного українського законодавства згідно зі ст. 9 Конституції України 

та підлягають обов’язковому застосуванню. При цьому, не є частиною нашого 

законодавства, для прикладу, Основні принципи незалежності судових органів, 

схвалені резолюціями Генеральної Асамблеї Організація Об’єднаних Націй 

(далі - ООН) №№ 40 / 32, 40 / 146 від 29 листопада та 13 грудня 1985 року, 

Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалені 

Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН № 2006 / 23 від 27 липня 

2006 року, рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам, 
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висновки Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету 

Міністрів Ради Європи [106]. 

Однак, роль цих «необов’язкових» актів і директив надзвичайно важлива, 

оскільки саме вони тлумачать і роз’яснюють стандарти, закріплені в 

обов’язкових міжнародних документах, що приймаються за результатами збору 

інформації та вивчення конкретних питань у правових системах різних країн, 

акумулюють їх досвід у тих чи інших сферах, а також містять висновки, аналіз 

оцінюваних процесів і практичні рекомендації до впровадження тих чи інших 

принципів [106]. 

Для цілісного уявлення про систему міжнародних стандартів 

кримінального судочинства в діяльності слідчого судді щодо захисту прав, 

свобод та інтересів людини доцільно здійснити їх класифікацію. При цьому, 

необхідно враховувати, що структурними елементами класифікаційної системи, 

зазвичай, виступають не самі нормативно-правові акти, а положення, вимоги, 

що в них містяться. Так, залежно від обов’язковості джерела, яке закріплює 

найважливіші права людини, варто виділити: 1) міжнародні стандарти 

здійснення досудового кримінального провадження за участю слідчого судді, 

що містяться в обов’язкових до виконання міжнародних актах; 2) міжнародні 

стандарти здійснення досудового кримінального провадження за участю 

слідчого судді, які містяться в міжнародних актах, що мають рекомендаційний 

характер. 

До першої групи міжнародних стандартів здійснення досудового 

кримінального провадження за участю слідчого судді відносяться ті, що містять 

вимоги щодо захисту прав і свобод людини, які закріплені в двосторонніх і 

багатосторонніх договорах (конвенціях, пактах, договорах, угодах тощо), 

звичаях міжнародного права, а також у приписах міжнародних органів, виданих 

на основі міжнародних договорів (наприклад, резолюції Ради Безпеки ООН). До 

цієї категорії актів слід віднести обов’язкові акти загального характеру, такі як 

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р., Міжнародний пакт про 
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громадянські і політичні права, прийнятий резолюцією 2200 А (XXI) 

Генеральною Асамблеєю ООН від 16 грудня 1966 р. (далі – Міжнародний пакт), 

Конвенція про захист прав людини і основоположних від 4 квітня 1950 р., 

Паризькі принципи (Принципи щодо статусу й функціонування національних 

установ із захисту і сприяння реалізації прав людини), Європейська конвенція 

про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню, Факультативний протокол до Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права, Конвенцію проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарання [110; 226; 258; 105; 426; 149]. 

Загальна декларація прав людини є основою міжнародних стандартів у 

сфері прав людини. Для розуміння природи й особливостей міжнародних 

стандартів кримінального судочинства в діяльності слідчого судді щодо захисту 

прав, свобод та інтересів людини важливе методологічне значення має 

прийнята 4 грудня 1966 р. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 41/120 

«Встановлення міжнародних стандартів у сфері прав людини», яка містить 

керівні принципи, що мають враховуватись під час розробки міжнародних 

документів в окресленій сфері» [409]. Загальна декларація прав людини 

передбачає основні права та громадянські свободи людини. У статті 9 

Декларації зазначається, що ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, 

затримання або вигнання. З метою захисту права на повагу до приватного 

життя у ст. 12 передбачено, що ніхто не може зазнавати безпідставного 

втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на 

недоторканність його житла, таємницю його кореспонденції або на його честь і 

репутацію. Кожна людина має право на захист від такого втручання або таких 

посягань [110]. 

Основні концептуальні напрями Декларації були відтворені в інших 

міжнародно-правових документах. Так, Міжнародний пакт на універсальному 

(глобальному) рівні детально і докладно визначив міжнародні норми в даній 
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галузі, прагнув максимально гарантувати проголошувані ним права. Закріплені 

в Міжнародному пакті норми мають велике значення для будь-якої особи, яка 

залучена до сфери кримінального провадження, і передусім для підозрюваного, 

оскільки ця сфера становить підвищену загрозу для прав людини в силу 

тяжкості можливих для неї наслідків, а тому відповідні міжнародні норми 

передбачають цілу низку додаткових гарантій. Як приклад, Міжнародний пакт 

наголошує на тому, що «Тримання під вартою осіб, які чекають судового 

розгляду, не має бути загальним правилом, але звільнення може ставитись у 

залежність від подання гарантій явки на суд, явки на судовий розгляд у будь-

якій іншій його стадії і, в разі необхідності, явки для виконання вироку» (п. 3 

ст. 9) [226]. 

Особливе місце серед міжнародних договорів, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, займає Конвенція, яка містить цілий 

комплекс норм, що безпосередньо регулюють питання захисту приватного 

життя та здійснення судового контролю. Ратифікувавши Конвенцію 17 липня 

1997 року, Україна визнала обов’язковою для себе юрисдикцію Європейського 

суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Саме цей міжнародний договір зумовив 

необхідність реформування національного законодавства з метою приведення 

його у відповідність до міжнародних стандартів у галузі прав людини. 

Конвенцію слід вважати частиною національного законодавства. При цьому, на 

законодавчому рівні діє принцип примату норм міжнародного права у випадку, 

якщо вони суперечать нормам національного законодавства. Норми Конвенції 

слідчі судді повинні застосовувати як норми прямої дії на рівні із внутрішнім 

законодавством. Відомо, що Конвенція як нормативний документ складається з 

дещо абстрактних, оціночних понять і категорій. Тому правильне розуміння та 

відповідно застосування її норм відбувається через їх тлумачення та 

застосування ЄСПЛ [342, с. 4]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Конвенції [148] кожен має право на справедливий 

і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і 
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безстороннім судом, встановленим законом. Поняття справедливості включає в 

себе низку принципів. Найбільш важливим серед принципів п. 1 ст. 6 Конвенції 

є принцип «рівності можливостей», згідно з яким кожна сторона під час 

розгляду справи повинна мати рівні можливості (справа «Ноймайстер проти 

Австрії» від 27 червня 1968 р.) і жодна зі сторін не повинна мати якихось 

вагомих переваг над опонентом [177, с. 152]. Принцип змагальності 

спрямований на забезпечення сторонам та іншим особам, що беруть участь у 

справі, широкої можливості в захисті своїх прав, свобод та інтересів, а також 

прав, свобод й інтересів інших осіб [281]. 

Щодо захисту прав юридичних осіб на підставі положень Конвенції, слід 

зауважити, що особливість полягає в тому, що юридичні особи можуть 

користуватися не всіма правами, закріпленими Конвенцією. Вони, наприклад, 

не можуть скаржитися на порушення права на життя, на свободу та особисту 

недоторканність, на повагу до приватного і сімейного життя й деякі інші. 

Аналіз скарг юридичних осіб до ЄСПЛ засвідчує, що юридичні особи 

найчастіше скаржаться на порушення таких прав, як право власності (ст. 1 

Протоколу 1 до Конвенції); право на справедливий і публічний розгляд його 

справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом (ст. 6 

Конвенції); право на свободу думки, совісті і право релігії (ст. 9 Конвенції); 

право на свободу вираження поглядів (ст. 10 Конвенції); право на свободу 

зібрань та об’єднань (ст. 11 Конвенції); право на ефективні засоби правового 

захисту (ст. 13 Конвенції); право не піддаватися дискримінації (ст. 14 

Конвенції) [94, с. 106; 93, с. 7]. 

Беручи до уваги субсидіарний характер Конвенції, який полягає в тому, 

що захист гарантованих цим документом прав і свобод має здійснюватися, 

передусім, на національному рівні, не менш важливою ознакою ефективності 

судової системи є адаптація національних стандартів до стандартів Конвенції у 

контексті прецедентної практики ЄСПЛ. Детальні правила захисту прав, свобод 

та інтересів людини, які виробив ЄСПЛ у своїй практиці, є точним 
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відображенням favor libertatis, яким обґрунтована відповідна 

норма [274, с. 182]. 

Тим часом, саме в сфері кримінального судочинства обмеження прав і 

свобод особи, як відомо, має найбільш істотний характер, включаючи в себе 

обмеження таких конституційних прав і свобод громадян, як право на особисту 

недоторканість, свободу пересування і право на вільний вибір місця 

проживання тощо. Україна входить до числа країн, які є джерелом найбільшої 

кількості заяв до ЄСПЛ. До найбільш поширених проблем, встановлених 

ЄСПЛ, варто віднести, зокрема, такі: тривалі провадження досудового 

розслідування та розгляд справ судами; неналежне поводження щодо особи, якa 

пеpебyвaє пiд кoнтpoлем деpжaви (в мiсцяx досудового тримання під вартою 

або в мiсцяx викoнaння пoкapaнь); неефективнiсть poзслiдyвaння кpимiнaльних 

проваджень зa фaктaми смеpтi, зникнення oсiб, a тaкoж зa фактами пoгaнoгo 

пoвoдження з боку представників деpжaвних оpгaнiв, пеpедуciм y місцях 

досудового тримання осіб під вартою aбо в мiсцяx викoнaння пoкapaнь; 

недoлiки законодавства та судової практики, якi пpизводять до тримання особи 

під вартою без належної законної підстави, до порушення права особи на 

справедливий судовий розгляд та ін. [108]. 

Важливість рішень ЄСПЛ обумовлюється, насамперед, широким 

підходом до тлумачення міжнародних стандартів прав, свобод та інтересів 

особи у сфері кримінального судочинства. Застосування норм Конвенції у 

тлумаченні цього суду дозволить національним судам підвищити ефективність 

захисту прав людини та зменшити кількість скарг до ЄСПЛ. Виконання його 

рішень передбачає певні зобов’язання з боку держави стосовно вжиття заходів 

загального характеру, щоб попередити повторення подібних порушень, у тому 

числі шляхом їх законодавчого врегулювання [154, с. 32]. 

Діяльність ЄСПЛ щодо тлумачення норм Конвенції ґрунтується на 

доктрині судового прецеденту, зміст якої полягає в обов’язковості для органів 

судової влади їх попередніх рішень (stare decisis). Основою судового 
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прецеденту слугує положення ratio decidendi (з лат. - підстава для вирішення). 

Воно міститься у мотивувальній частині рішення і являє собою правову 

позицію (судовий стандарт) - пояснення, чому саме так вирішено конкретну 

справу [380, с. 57]. З одного боку, рішення ЄСПЛ послідовно формують певний 

стандарт кримінального провадження, а з іншого ‒ виробляють правові 

орієнтири для судів у спірних питаннях здійснення правосуддя в галузі прав 

людини в різних напрямах правового впливу на національне 

законодавство [380, с. 60]. 

Слід зазначити, що сучасний стан, підстави та порядок застосування 

рішень ЄСПЛ слідчим суддею, на жаль, не зовсім відповідає ідеології чинного 

КПК України і тим реаліям, у яких має працювати судова система держави. На 

момент уведення в дію Закону України «Про виконання рішень і застосування 

практики ЄСПЛ» окремі його норми спричинили чимало правових колізій і 

залишають невирішеними дотепер [471, с. 74]. Основним напрямом 

застосування практики (рішень, ухвал) ЄСПЛ слід вважати використання 

рішень ЄСПЛ як джерел права під час здійснення судочинства та застосування 

кримінального процесуального законодавства України (ч. 5 ст. 9 КПК України, 

ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

ЄСПЛ»). Тобто, йдеться про загальні приписи щодо необхідності застосування 

практики ЄСПЛ та форм такого застосування. Щодо їхнього характеру, то 

рішення ЄСПЛ є загальнообов’язковими для врахування владними суб’єктами 

кримінального процесу, в т. ч. слідчим суддею. 

Чинним КПК України закріплено порядок кримінального провадження, 

спрямованого на захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорону прав, свобод і законних інтересів учасників 

кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного й 

неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 

вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в 

міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, 
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жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб 

до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна 

правова процедура (ст. 2) [171]. 

Протягом 2015–2016 рр. Верховною Радою України були прийняті 

законодавчі інституційні зміни, спрямовані на забезпечення здійснення 

правосуддя професійними та незалежними суддями, зокрема оновлення 

суддівського корпусу, формування нового Верховного Суду (Закони України 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», «Про 

забезпечення права на справедливий суд», «Про судоустрій та статус суддів», 

«Про Вищу раду правосуддя». Одним із найбільш вагомих кроків законодавця у 

руслі реалізації Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленої Указом Президента України 

від 20 травня 2015 року № 276/2015, стало прийняття Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів». Цим нормативним актом визначено засади 

організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні на основі 

верховенства права та відповідно до європейських стандартів. Найбільшим 

досягненням цього Закону можна визначити те, що вступ його в дію дав 

поштовх масштабній судовій реформі, покликаній оптимізувати, зокрема, 

діяльність органів судової влади на стадії судового розгляду. 

Саме суд є основними суб’єктом, який реалізує міжнародні стандарти 

кримінального судочинства та сприяє реалізації цих стандартів іншими 

учасниками судового провадження. О.І. Коровайко наголошує, що поряд із 

судом міжнародні стандарти кримінального судочинства реалізують прокурор 

(обвинувач), захисник (адвокат), права і обов’язки яких також передбачені в 

міжнародно-правових актах. Їх належна реалізація є умовою забезпечення прав, 

свобод та законних інтересів непрофесійних учасників кримінального 

судочинства [154, с. 17]. На наше переконання, до таких суб’єктів варто 

віднести й слідчого суддю, як єдиного представника судової гілки влади, 

наділеного повноваженнями зі здійснення судового контролю за дотриманням 
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прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18, ч. 1 ст. 3 

КПК України) на стадії досудового розслідування. 

Враховуючи пріоритет положень міжнародно-правових актів, 

ратифікованих Верховною Радою України, над нормами національного 

кримінального процесуального законодавства, науковому дослідженню 

підлягають міжнародні стандарти кримінального судочинства в діяльності 

слідчого судді щодо захисту прав, свобод та інтересів людини. Завдання 

сучасної юридичної науки не обмежується опрацюванням змісту положень цих 

міжнародних стандартів кримінального судочинства, а полягає також у 

розробленні форм і шляхів їх безпосередньої реалізації слідчим суддею. 

Насамперед зауважимо, що реалізація слідчим суддею міжнародних 

стандартів щодо захисту прав, свобод та інтересів особи здійснюється у 

досудовому кримінальному провадженні у двох формах: 1) безпосередній (у 

разі безпосереднього використання (застосування) та виконання вимог 

міжнародних стандартів); 2) опосередкованій (зобов’язання дотримання норм 

міжнародних стандартів у кримінальному провадженні іншими владними 

суб’єктами – прокурором, слідчим, оперативними підрозділами та ін.). 

Право на свободу і особисту недоторканність. Зазначений стандарт 

являє собою сукупність заснованих на вимогах міжнародно-правових актів і 

встановлених державою правових положень, відповідно до яких безпідставне та 

незаконне обмеження права на свободу і особисту недоторканність учасників 

кримінального провадження заборонене, передбачена можливість захисту від 

порушення цього права, а у випадку обмеження вказаних прав особі 

гарантована можливість звернутися за їх судовим захистом [154, с. 18‒19]. 

Цей стандарт знайшов відображення на національному рівні як у 

Конституції України (ч. ч. 2 та 3 ст. 29), так і в нормах процесуального закону – 

КПК, який однією із загальних засад кримінального провадження визначає 

також забезпечення права на свободу та особисту недоторканність (п. 5 ч. 1 

ст. 7 КПК). Особливого значення набувають норми КПК, які визначають межі 
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допустимості та законну процедуру взяття і тримання під вартою особи, яка не 

засуджена на підставі вироку суду до позбавлення волі, а лише підозрюється чи 

обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі 

держава, виходячи із презумпції на користь свободи особи, позбавляє її 

свободи, хоча щодо неї діє презумпція невинуватості (ст. 62 

Конституції) [156, с. 43]. 

Виходячи зі змісту ст. 5 Конвенції, стандартами дотримання прав і свобод 

людини під час обмеження їхніх прав на свободу та особисту недоторканність 

виступають: а) законність позбавлення свободи; б) обґрунтованість (наявність 

обґрунтованої підозри та ризиків неправомірної процесуальної поведінки); 

в) поінформованість про підстави позбавлення свободи; г) право на судовий 

розгляд в порядку контрольної функції суду; д) право на відшкодування 

внаслідок незаконності позбавлення свободи [148]. 

При обранні запобіжного заходу або перегляді його застосування суд і 

суддя мають керуватися відповідями на такі запитання: чи є застосовуваний 

запобіжний захід таким, на який поширюються гарантії ст. 5 Конвенції (порука, 

домашній арешт, застава тощо), тобто чи стосується застосовуваний захід 

процесуального примусу обмеження права на свободу та особисту 

недоторканність; чи є застосовуваний захід законним з точки зору ст. 5 

Конвенції; чи не було затримання свавільним; чи дотримано процесуальних 

вимог щодо забезпечення участі перекладача, захисника; чи забезпечено доступ 

до матеріалів, які обґрунтовують необхідність тримання під вартою; у разі, 

якщо тримання під вартою було незаконним, чи мала особа можливість 

отримати компенсацію за незаконне затримання [148]. 

На дотримання цього стандарту слідчими суддями особлива увага 

повинна приділятись визначенню альтернатив триманню особи під вартою. 

Зокрема, ЄСПЛ робить висновок, що перед застосуванням до особи 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою національний судовий орган 

повинен обов’язково розглянути можливість застосування інших, 
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альтернативних триманню під вартою, заходів. Позбавлення свободи може бути 

виправданим лише тоді, коли інші, менш суворі запобіжні заходи, по-перше, 

були розглянуті, а по-друге, за результатами розгляду визнані такими, що не 

зможуть забезпечити мети, досягнення якої вимагається (п. 31 рішення ЄСПЛ у 

справі «Амбрушкевич проти Польщі від 4 травня 2006 р.; рішення ЄСПЛ 

«Хайредінов проти України» від 14 жовтня 2010 р.) [298, 318]. 

Обов’язковою умовою законного позбавлення свободи за ст. 5 Конвенції 

є наявність обґрунтованої підозри та ризиків неправомірної процесуальної 

поведінки підозрюваного [148]. Зазначене положення втілене у ч. 2. ст. 177 

КПК України, яка передбачає підстави застосування запобіжного заходу [171]. 

ЄСПЛ створив низку судових прецедентів, у яких надав тлумачення зазначеної 

вимоги. Зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (від 

28 жовтня 1994 р.) ЄСПЛ зазначив, що факти, які є причиною виникнення 

підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для 

обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, 

черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального 

розслідування» [309]. Практика ЄСПЛ щодо застосування наведеної вимоги 

відома й Україні. Так, у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 

21 квітня 2011 р.) ЄСПЛ вказав, що підозра має базуватись на обґрунтованих 

підставах і це є значною частиною гарантії недопущення свавільного 

затримання й тримання під вартою [311]. 

До обов’язкових підстав для застосування запобіжного заходу слід 

віднести наявність ризиків неправомірної процесуальної поведінки, перелік 

яких визначено у ч. 1 ст. 177 КПК України. Практика ЄСПЛ тлумачить 

зазначені ризики таким чином. Вирішуючи справу «Пунцельт проти Чехії» від 

25 квітня 2000 р., ЄСПЛ зазначив, що небезпека переховування заявника від 

правосуддя підтверджувалась даними про його ухилення від кримінального 

процесу в Німеччині, наявністю численних ділових зв’язків за кордоном, 

загрозою суворого покарання [314]. 
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Урахування слідчим суддею характеристик підозрюваного можливе за 

умови наявності необхідних даних у матеріалах клопотання, що покладає на 

слідчого та/або прокурора обов’язок вже на початковому етапі досудового 

розслідування забезпечити їх здобуття. Так, щодо небезпеки вчинення нових 

злочинів ЄСПЛ у справі «Мюллер проти Франції» від 17 березня 1997 р. Суд 

зазначив, що посилання на минуле особи не може бути достатнім для 

обґрунтування відмови у звільненні [308]. 

Відповідно до п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції позбавлення свободи, яке 

здійснюється на підставі п. п. (с) п. 1 ст. 5, повинне перебувати під судовим 

контролем [148]. Так, у справі «Мамедова проти Росії» від 1 червня 2001 р. 

ЄСПЛ зауважив, що відповідно до п. 3 ст. 5 Конвенції посадова особа особисто 

зобов’язана заслухати обвинуваченого, перевірити всі факти, що свідчать проти 

досудового ув’язнення, і викласти в рішенні про тримання під вартою факти, 

якими воно обґрунтовується [306]. 

Доходимо висновку, що визначальна роль у забезпеченні учасникам 

досудового кримінального провадження дотримання їх права на свободу і 

особисту недоторканність належить слідчому судді. Саме тому для 

забезпечення реалізації цього права у кримінальному провадженні повинен 

існувати дієвий процесуальний механізм захисту слідчим суддею захисту прав, 

свобод та інтересів особи. 

Стандарт права особи на повагу до приватного і сімейного життя являє 

собою сукупність правових положень, відповідно до яких учасникам 

кримінального провадження державою гарантована можливість вільно, на 

власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя 

(особистого і сімейного) та можливість збереження у таємниці інформації про її 

обставини, поширення якої допускається тільки за їх згодою, крім випадків, 

визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини, де у випадку їх порушення особа має право на 

оскарження до суду дій та рішень відповідних посадових осіб [131, с. 19]. 
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Обмеження прав на повагу до приватного і сімейного життя, визначені у 

п. 2 ст. 8 Конвенції, не будуть порушенням положень Конвенції, якщо держава 

на своєму рівні дотримала одночасної єдності трьох складових: 1) «відповідати 

закону»; 2) «дотримуватися легітимної мети»; 3) «бути необхідними в 

демократичному суспільстві». У такому разі це є «допустимі обмеження прав 

кожної людини, визначених ст. 8 Конвенції» [131, с. 6]. З огляду на це права, 

що гарантуються ст. 8 Конвенції, за цим міжнародним договором не належать 

до абсолютних [256, с. 74]. 

Доцільно вказати, що рішення ЄСПЛ демонструють і запроваджують 

широкий підхід до тлумачення права на недоторканність приватного 

(особистого і сімейного) життя. Це дає підстави для відділення окремих сфер 

його реалізації у вітчизняному кримінальному процесі: недоторканність житла, 

таємниця спілкування, невтручання у приватне (особисте і сімейне) життя 

(ст. ст. 13–16 КПК України) [171]. Наявність цих положень свідчить про 

можливість їх активного використання у вітчизняній судовій практиці слідчими 

суддями. 

Особливу увагу слід приділити рішенням ЄСПЛ, що стосуються 

порушень прав, свобод та інтересів підозрюваного. Так, у справі «Лабіт проти 

Італії» від 15 вересня 2001 р. ЄСПЛ зазначає, що ст. 3 Конвенції захищає одну 

із фундаментальних цінностей демократичного суспільства ‒ забороняється 

будь-яке катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження, 

незалежно від обставин справи чи поведінки потерпілого [304]. Погане 

поводження з особою має на меті залякати, принизити гідність підозрюваного, 

обвинуваченого, підкорити волю і зізнатись у вчиненні злочину [311]. Так, у 

справі «Селмуні проти Франції» від 7 липня 1999 р. ЄСПЛ визнав вірогідним 

те, що працівники поліції навмисно погано з ним поводились, щоб отримати від 

нього викриваючі показання [316]. Докази, отримані за допомогою заходу, який 

визнано таким, що суперечить статті 3 Конвенції, потребують окремого підходу 

– тобто мають бути визнані недопустимими (Рішення ЄСПЛ від 15 травня 
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2012 р. Справа «Григор’єв проти України») [301]. 

Отже, в кримінальному провадженні повинен бути забезпечений 

оптимальний механізм захисту приватних інтересів. На стадії досудового 

розслідування саме слідчий суддя під час застосування відповідних процедур - 

обрання заходів забезпечення кримінального провадження, застосування 

окремих слідчих (розшукових) дій та інших повинен брати до уваги пріоритет 

приватних інтересів окремих осіб перед інтересами державних. Своєю чергою, 

КПК повинен забезпечити ефективну систему захисту фізичних та юридичних 

осіб від сваволі у кримінальному провадженні, а також можливість відновити 

порушені права, захистити свої законні інтереси. 

Забезпечення права на захист. 

Під правом на правничу (правову) допомогу слід розуміти передбачену 

Конституцією та законами України особам, які беруть участь у кримінальному 

провадженні, можливість отримати завдяки діяльності спеціально 

уповноважених суб’єктів гарантовану державою допомогу правового характеру 

у реалізації прав, свобод і законних інтересів таких осіб, ефективному їх 

захисті, а також відновленні у разі порушення [154, с. 20]. 

Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими, прийняті на 

першому Конгресі ООН із запобігання злочинності (Женева, 1955 р.), схвалені 

резолюціями Економічної та Соціальної Ради № 663 від 31 липня 1957 р., та 

№ 2076 від 13 травня 1977 р. в ст. 95 закріплюють положення про те, що особи, 

які були заарештовані або ж поміщені в місце тимчасового ув’язнення без 

пред’явлення обвинувачення, мають право на захист так само, як і інші особи 

(обвинувачені чи засуджені) [227]. 

Як свідчить практика ЄСПЛ, саме у зв’язку з порушенням права на захист 

зазвичай мають місце катування та жорстоке поводження. Зокрема, з матеріалів 

справи «Гефген проти Німеччини» вбачається, що обвинувачений Гефген в 

результаті катувань дав показання щодо викрадення та вбивства 11-річного 

хлопчика, вказав на місцезнаходження трупа. Зазначені показання визнано 
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недопустимими, оскільки вони отримані в результаті жорстокого 

поводження [300]. У справі «Яременко проти України» правоохоронні органи 

отримали зізнання у вчиненні злочину за відсутності захисника. За першої 

можливості після призначення адвоката, Яременко відмовився від свого 

зізнання. Вказане свідчить про уразливість становища підозрюваного та 

потребу у юридичній допомозі [319]. 

Варто зазначити, що до необхідного мінімального обсягу прав особи, яка 

є найменш захищеною під час кримінального переслідування, а саме ‒ в 

процесі затримання або в процесі взяття (поміщення) під варту, слід відносити: 

право на захист, право отримати безоплатну медичну допомогу, право не 

свідчити проти себе, право користуватися рідною мовою тощо. Так, відповідно 

до 13-го принципу Зводу принципів захисту всіх осіб, що піддаються 

затриманню чи ув’язненню у будь-якій формі, схвалений резолюцією № 43/173 

Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня 1988 р. особі під час затримання чи зразу 

ж після затримання уповноваженим органом роз’яснюються права, а також 

процедура реалізації цих прав [112]. Своєю чергою, ч. 2 ст. 5 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод (1950 р.) потребує роз’яснення 

прав особі зрозумілою їй мовою, а ст. 6 закріплює право особи, яка піддається 

затриманню чи ув’язненню, користуватися рідною мовою та скористатися 

безкоштовною допомогою перекладача [148]. 

Відповідно до п. 52 мотивувальної частини Рішення ЄСПЛ у справі 

«Загородній проти України», особа, проти якої висунуті обвинувачення, яка не 

бажає захищатись особисто, повинна бути в змозі скористатись юридичною 

допомогою за власним вибором. Проте це останнє право також не може 

вважатись абсолютним, і, таким чином, національні суди можуть не прийняти 

вибір особи, коли існують відповідні та достатні підстави вважати, що того 

вимагають інтереси правосуддя [435, с. 116‒117]. Право на захист не є 

обов’язковим для підозрюваного, він має право добровільно відмовитись від 

нього. Така відмова від захисника не є підставою для визнання доказу 
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недопустимим. Але вона має бути однозначною та супроводжується 

мінімальними гарантіями, сумісними з її важливістю [315]. 

Слідчий суддя повинен відобразити у матеріалах справи добровільність 

відмови від права на захист. Також, втілюючи у життя зазначені стандарти, 

слідчий суддя зобов’язаний вжити необхідних заходів для забезпечення особи, 

яка позбавлена свободи, захисником і відкласти будь-який розгляд, у якому 

бере участь така особа, на необхідний для забезпечення особи захисником час, 

якщо вона бажає залучити захисника або якщо слідчий суддя вирішить, що 

обставини, встановлені під час кримінального провадження, вимагають участі 

захисника (ч. 9 ст. 206 КПК України) [171]. 

Право на справедливий суд у кримінальному провадженні.  

Зазначений міжнародний правовий стандарт слід визнати одним із 

основоположних прав людини, що передбачається міжнародними та 

внутрішньодержавними нормативно-правовими актами, яке уособлює 

стандарти справедливої судової процедури та гарантії, спрямовані на належне 

забезпечення, реалізацію і захист прав, свобод та інтересів особи. До таких 

гарантій справедливої судової процедури слід віднести: презумпцію 

невинуватості; поінформованість підозрюваного, обвинуваченого про характер 

і причини обвинувачення; можливість учасника кримінального провадження 

одержувати безоплатну допомогу перекладача тощо. 

Право на справедливий суд у кримінальному провадженні варто розуміти 

не тільки в загальному значенні, а й з точки зору здійснення судової процедури 

ухвалення відповідного процесуального рішення на стадії досудового 

розслідування. Такими повноваженнями наділений саме слідчий суддя, який 

ухвалює відповідні рішення у судовому порядку (наприклад, про обрання 

запобіжного заходу, про проведення негласної слідчої (розшукової) дії тощо). 

Питання справедливої судової процедури найбільш повно розкрито в ст. 6 

Конвенції, яка є джерелом кримінального процесуального законодавства 

України, та в практичній діяльності ЄСПЛ. Дотримання слідчим суддею 
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положень зазначених положень поряд з іншими професійними учасниками 

кримінального провадження є умовою ефективного захисту прав, свобод та 

інтересів особи у кримінальному провадженні. 

Стандарт «рівності перед законом і судом». 

У рішеннях ЄСПЛ (справи «Домбо Бехеер против Нидерландов» від 

27 жовтня 1993 р., «Надточій проти України» від 15 травня 2008 р.) вказано, що 

принцип рівності сторін (принцип процесуальної рівності прав сторін) – один зі 

складників ширшої концепції справедливого судового розгляду – передбачає, 

що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою 

сторону (справу), включаючи докази, в умовах, які не ставлять її в суттєво 

менш сприятливе становище порівняно з опонентом [98; 310]. 

Принцип рівності є домінуючою ідеєю, яка виражається в установленні 

рівної міри та застосуванні єдиних правових засобів у вирішенні питань про 

права, свободи, обов’язки та відповідальність для всіх учасників суспільних 

відносин незалежно від національної, статевої, релігійної належності, 

походження, місця проживання, посадового стану та інших обставин, при 

одночасному передбаченні системи винятків із загального режиму [154, с. 21]. 

Положення міжнародно-правових документів у більш-менш однаковому 

ступені закріплюють рівність будь-якої людини у незалежності від будь-яких її 

відмінностей, проголошують рівний для всіх захист закону, а також з 

нетерпимістю ставляться до різного роду дискримінацій за будь-якими 

ознаками [177, с. 29]. Зазначений стандарт є одним із фундаментальних, 

загальнолюдських принципів права, які включені до переліку основних прав у 

міжнародних документах із прав людини (ст. ст. 1, 2, 7 Загальної декларації 

прав людини; ст. ст. 2, 3, 14, 26 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права; ст. ст. 1, 14 Конвенції та протоколу №12 до неї тощо). На 

конституційному рівні цей стандарт відображено у ст. ст. 13, 21, 24, 26, 36, 43, 

51, 52, 129 [153]. Крім того, правове регулювання рівності всіх учасників 

судового процесу в національному законодавстві деталізується у Законі 
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України «Про судоустрій та статус суддів» (ст. 9) [289]. 

Зазначений стандарт розповсюджується як на фізичних, так і на 

юридичних осіб. Однак, доводиться констатувати, що на національному рівні 

юридична особа як рівноправний учасник кримінальних процесуальних 

відносин згадується лише епізодично. 

З прийняттям у 2012 році нового КПК України суттєві зміни відбулися і в 

процесуальному статусі юридичної особи: вона має право брати участь у 

кримінальному провадженні як потерпілий, проте вона не може ручатися за 

належну явку обвинуваченого до слідчого, суду; юридична особа не має права 

на відшкодування немайнової шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням; змінився склад осіб, які можуть бути представниками 

юридичної особи у кримінальному провадженні, – її керівники, працівники або 

адвокат [379, с. 5‒6]. 

Юридичні особи здатні володіти такими статусами у кримінальному 

провадженні: заявника (ст. 60 КПК України) цивільного позивача (ст. 61 КПК 

України), цивільного відповідача (ст. 62 КПК України), потерпілого (ст. 55 

КПК України), заставодавця (ст. 182 КПК України) [171]. Вони можуть займати 

приміщення, де проводяться слідчі (розшукові) дії; володіти майном, на яке 

накладається (накладено) арешт. Юридична особа також бере участь у 

кримінальному провадженні у випадку: витребування у неї стороною 

обвинувачення речей і документів (ч. 2 ст. 93 КПК України) [171]; надання нею 

можливості ознайомитися з речами та документами, зробити їх копії, а в разі 

прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом ‒ вилучити їх (ст. 159 

КПК України) [171]. 

На здатність юридичної особи мати загальні права, вказує й Конвенція 

про захист прав людини і основоположних свобод [325]. Зокрема, згідно з § 1 

ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, «Кожна фізична або юридична особа має право мирно 

володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності 
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інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і 

загальними принципами міжнародного права» [148]. Верховний Суд України в 

пункті 11 Постанови Пленуму «Про деякі питання застосування судами 

України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих 

конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» № 2 від 

28 березня 2008 року роз’яснив:  «Згідно з вимогами ст. 17 Закону України від 

23 лютого 2006 р. №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини», судам необхідно враховувати, що 

відповідно до практики ЄСПЛ поняття «житло» у п. 1 ст. 8 Конвенції 

поширюється й на офісні приміщення юридичних осіб, їх філії та інші 

приміщення» [287]. 

Для з’ясування факту порушення майнових прав за практикою ЄСПЛ 

необхідно встановити, чи було забезпечено справедливу рівновагу між 

вимогами загальних інтересів суспільства та вимогами захисту основних прав 

людини. Забезпечення такої рівноваги є невід’ємним принципом усієї 

Конвенції [148]. Як йдеться у рішеннях ЄСПЛ, будь-яке втручання з боку 

представників влади в безперешкодне користування особою своїм майном 

повинне бути «законним». Представники органів державної влади мають право 

контролювати використання майна лише на підставі законів. Таке втручання 

має бути законним і не свавільним («Фрізен проти РФ» від 24 березня 2005 р. 

[317], «Бакланов проти РФ» від 09 червня 2005 р. [299], «Коновалов проти 

Російської Федерації [303]» від 24 травня 2007 р. та ін.). У справі «Ісмаілов 

проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що «для 

того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості 

правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи» [302]. 

Водночас відповідно до КПК України під час досудового розслідування 

представник юридичної особи має право: 1) брати участь у слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити 
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запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення 

дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі; 

ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, 

передбаченому статтею 221 КПК України, та вимагати відкриття матеріалів 

згідно із статтею 290 КПК України. На досудовому провадженні представником 

юридичної особи можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора (ст. 303 КПК України) [171]. 

Існують певні міжнародні стандарти кримінального судочинства на 

питання щодо правової природи немайнових втрат, яких може зазнавати 

юридична особа. Зокрема, у практиці ЄСПЛ сформовано підхід до розуміння 

природи немайнової шкоди, завданої юридичній особі, згідно з яким вона може 

зазнавати як моральних втрат, так і втрат своєї ділової репутації (див., 

наприклад, Рішення ЄСПЛ у справах «Партія свободи і демократії (ÖZDEP) 

проти Туреччини» від 8 грудня 1999 р. [480], «Комінгерсол С.А. проти 

Португалії» від 6 квітня 2000 р. [479], «Релігійна громада свідків Ієгови та інші 

проти Австрії» від 21 липня 2008 р. [481] тощо. Отже, ЄСПЛ визнає, що у 

кримінальному провадженні юридична особа може зазнавати моральної шкоди, 

яка може полягати у непевності під час планування рішень, які слід приймати, 

труднощах в управлінні самим підприємством, тривозі і неприємностях, які 

можуть відчувати члени керівних органів товариства [479]. Погоджуємось із 

С.В. Толокольніковим, що позбавлення права юридичної особи, ділова 

репутація якої зазнала шкоди внаслідок заподіяного проти неї кримінального 

правопорушення, брати участь у кримінальному провадженні як потерпілий, є 

порушенням прав та законних інтересів юридичних осіб [379, с. 154]. 

Не заглиблюючись у правову природу виду шкоди, яка завдається 

юридичній особі, слід визнати безсумнівним той факт, що практика ЄСПЛ 

сформувала певні міжнародні стандарти й до участі юридичної особи у 



  67 

 

кримінальному судочинстві. Окремі з низ знайшли своє відображення як у 

нормах вітчизняного законодавства, так і у практиці його застосування.  

Аналіз міжнародних стандартів участі у кримінальному провадженні 

юридичних осіб, а також відображення таких стандартів у національному 

законодавстві спонукає до висновку про доцільність вживання замість 

«людини» словосполучення «особи» як такого, що охоплює за змістом права, 

свободи та інтереси не тільки фізичних, а й юридичних осіб. 

Загалом, слід зазначити, що у світлі міжнародних стандартів діяльність 

слідчого судді є процесуальною гарантією забезпечення прав, свобод та 

інтересів особи на досудових стадіях кримінального провадження. Урахування 

норм Конвенції та висновків, викладених у рішеннях ЄСПЛ, в діяльності 

слідчого судді – його прямий обов’язок, що визначений Конституцією України, 

КПК України та Законом України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини». 

Застосування кожною країною міжнародних та європейських стандартів 

залежить значною мірою від статусу таких стандартів у національному праві, 

зокрема передбачених Конституцією України. Незважаючи на визнання 

Україною примату міжнародних договорів над національним законодавством, 

якщо вони ратифіковані та / або за необхідністю інкорпоровані в національне 

право, говорити, однак, про безумовне дотримання міжнародних стандартів 

кримінального судочинства в діяльності слідчого судді щодо захисту прав, 

свобод та інтересів людини, на жаль, поки що не доводиться. Існують численні 

прогалини як у чинному законодавстві, так і у практиці його застосування, на 

чому буде зосереджено увагу у третьому розділі дисертації, де 

висвітлюватимуться практичні аспекти діяльності слідчого судді щодо 

забезпечення захисту прав, свобод та інтересів особи під час окремих процедур, 

пов’язаних з їх обмеженням. 

Реалізація слідчим суддею міжнародних стандартів, встановлених у 

міжнародних актах, покликана забезпечити удосконалення функціонування 
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всієї судової системи з метою ефективного здійснення правосуддя, яке повинно 

здійснюватися на засадах верховенства права відповідно до міжнародних 

стандартів, забезпечуючи право кожного на справедливий суд [154, с. 31], яке 

поширюється й на стадію досудового розслідування, де обмеження окремих 

прав, свобод та інтересів особи безпосередньо пов’язане з діяльністю слідчого 

судді. 

Належна реалізація слідчим суддею міжнародних стандартів здійснення 

досудового кримінального провадження покликана створити умови для 

забезпечення ним основних прав, свобод та інтересів особи на національному 

рівні. Особливість положень цих міжнародних нормативно-правових актів для 

слідчого судді полягає в тому, що їх неналежна реалізація свідчитиме про 

порушення конституційних прав, свобод та інтересів особи. Водночас, як 

вказують окремі науковці, ЄСПЛ зазвичай намагається уникати розгляду 

помилок щодо питань факту або права, яких припустилися національні суди, 

якщо лише такі помилки не становлять «очевидну несправедливість, несумісну 

з Конвенцією, що кваліфікуються як прояв суддівського свавілля [33]. 

В контексті досліджуваної проблеми варто також зазначити, що 

міжнародні стандарти здійснення судочинства мають суттєвий вплив на 

регулювання діяльності уповноважених суб’єктів на національному рівні інших 

країн. Зупинимось на дослідженні окремих аспектів діяльності слідчого судді 

щодо захисту прав, свобод та інтересів особи на стадії досудового 

розслідування за кордоном з метою запозичення позитивного досвіду у 

вітчизняне кримінальне судочинство. 

Інститут слідчих суддів з різними функціями та процесуальними 

повноваженнями існує як в англосаксонській (Сполучені Штати Америки (далі 

– США), Англія), так і в романо-германській або континентальній (Австрійська 

Республіка, Швейцарська Конфедерація, Французька Республіка, Федеративна 

Республіка Німеччина (далі - ФРН), Італійська Республіка, Королівство Бельгія, 

Республіка Молдова та інші) системах права. Активно обговорюється 
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необхідність запровадження посади слідчого судді в кримінально-

процесуальному законодавстві Російської Федерації, Білорусі, Казахстану 

[365, с. 67]. За кордоном саме слідчий суддя наділений чи не найширшими 

повноваженнями щодо забезпечення та гарантування прав людини при 

здійснення кримінального переслідування. 

Слідчий суддя у кримінальному процесі – французький винахід. Загалом, 

слідчий суддя французької моделі кримінального судочинства вирізняється 

широкими повноваженнями та правом вчиняти практичну більшість 

процесуальних дій за власною ініціативою. Проте, як зазначають дослідники, 

під час досудового розслідування на перший план поступово виходить 

прокурор, який на сьогодні контролює 96 % усіх кримінальних 

справ [483, с. 1393‒1394]. 

У країнах, де діють аналогічні інститути, слідчі судді є окремим 

сегментом судової системи. Вони не розглядають справи, а тільки забезпечують 

роботу органу досудового розслідування. В Україні ж слідчі судді, крім 

виконання цих функцій, навантажені безпосереднім розглядом кримінальних 

справ. Вочевидь, було б доцільним окремих суддів наділити повноваженнями 

виключно слідчого судді, звільнивши їх від виконання обов’язків щодо 

здійснення розгляду кримінальних проваджень у судовому провадженні. На 

нашу думку, це забезпечить швидку та ефективну роботу органів досудового 

розслідування та суду, стане додатковою гарантією захисту прав, свобод та 

інтересів осіб, які залучаються до участі в кримінальному провадженні. 

Разом з тим інститут слідчого судді у Федеративній Республіці Німеччина 

(далі - ФРН) представлено у вигляді дільничного судді, який виконує роль 

судді-дізнавача. Його головне завдання – забезпечення легітимності окремих 

доказів у справі. Водночас слідчі судді є суб’єктами застосування окремих 

заходів примусу [74, с. 75‒76]. 

Кримінальний процесуальний кодекс ФРН передбачає судовий контроль 

за досудовим розслідуванням, який виявляється в отриманні судового рішення 
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для проведення виїмки, виїмки поштової кореспонденції, виїмки періодичного 

друкованого видання (§ 99‒100), обшуку (§ 102), поміщення обвинуваченого 

для спостереження в психіатричну лікарню, тілесного освідування 

обвинуваченого, узяття зразка крові, освідування інших осіб, створення на 

вулицях контрольних пунктів, вилучення або арешту майна, арешту особи 

(§ 112‒126), а також установлення контролю за телефонними переговорами 

(§ 111) і перевірки арешту (§ 105) [158, с. 33; 333, с. 131‒137]. Крім того, 

обвинувачений, перебуваючи під арештом, у будь-який час має право 

клопотати про судову перевірку, а саме щодо можливості скасування наказу 

про арешт або відстрочку його виконання  (п. 1§ 117) [230, с. 28]. 

Загалом за кримінальним процесуальним законодавством ФРН діє 

правило, схоже до вітчизняного, згідно з яким особливо значне обмеження 

основних прав може бути застосоване лише судом, хоча в деяких невідкладних 

випадках таке рішення може приймати одноособово прокурор. 

Функції розслідування і судового контролю в Австрійській Республіці 

виконують спеціально призначені для цього один або кілька професійних 

суддів – слідчі судді. Заходи процесуального примусу (виклик в поліцію і суд, 

наказ про примусовий привід, тимчасове затримання та попереднє ув’язнення) 

під час розслідування, зазвичай, застосовуються слідчим суддею. Обшук житла, 

особи, опис і арешт майна, відшукування і вилучення документів, а також 

відшукування і арешт майна проводяться на підставі судового наказу слідчого 

судді, який здійснює розслідування [482]. 

Практика австрійського кримінального процесу надає перевагу 

прокурорському нагляду, оскільки більшість його дій не пов’язані з 

отриманням дозволу суду. Проте, якщо підозрюваний затриманий, поліція має 

право здійснити його арешт без судового ордеру. Так, підозрюваний 

утримується під вартою до 48 год, і якщо необхідно подовжити термін 

перебування під вартою, тоді лише прокурор звертається до судді. Питання 

щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді арешту, тримання 
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під вартою вирішується шляхом порад судді сторонам кримінального 

провадження [482]. 

Високий ступінь довіри до слідчих суддів передбачає і практика 

кримінального переслідування Королівства Нідерланди, де вони виконують 

подвійну роль у кримінальному провадженні. З одного боку, вони здійснюють 

захист прав підозрюваного. З іншого, слідчий суддя здійснює безпосередній 

нагляд за розслідуванням. Таким чином, слідчий суддя, який одноосібно може 

дати згоду на застосування запобіжних заходів проти підозрюваного, є тією ж 

особою, яка здійснює нагляд за незаконним застосуванням таких 

заходів [57, с. 100]. Окремі слідчі (розшукові) дії потребують дозволу слідчого 

судді, зокрема обшук житла. Однак законодавство в цьому питанні досить 

заплутане та визначає залежність окремих дій від об’єкта обшуку. Зовсім інші 

положення застосовуються, якщо поліція подає клопотання на обшук для 

пошуку наркотиків, зброї тощо чи якщо необхідний доступ до житла для 

встановлення засобів прослуховування [57, с. 100]. 

У Королівстві Бельгія слідчий суддя здійснює досудове слідство в 

найбільш резонансних справах [484, с. 2, 3, 8]. Він уповноважений давати 

вказівки органам поліції про проведення слідчих дій, керувати досудовим 

слідством і видавати ордер на арешт чи обшук. Розпочати розслідування він 

може лише на підставі запиту прокурора, а в подальшому не може вийти за 

межі такого розслідування [360, с. 12‒13]. 

Діяльність суду під час досудового розслідування в Англії представлена 

такими видами: 1) застосування заходів процесуального примусу за рішенням 

суду; 2) провадження слідчих дій за рішенням суду; 3) процедура Habeas 

Corpus, позов з приводу незаконного ув’язнення; 4) передання до суду 

(попереднє провадження в суді) [245, с. 44–45]. Загалом слід зазначити, що 

система кримінального процесу Англії суттєво відрізняється від інших країн, в 

тому числі і від континентальної Європи, консерватизмом та давніми 

традиціями, які склались під час розбудови всієї правової системи королівства 
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протягом останнього тисячоліття [337, с. 108]. Її сутність полягає в тому, що на 

всіх стадіях являє собою спір, боротьбу формально рівноправних сторін – 

обвинувача й обвинуваченого, суд же є лише арбітром у їхньому спорі 

(змаганні) [230, с. 28]. 

За законодавством США, основними заходами забезпечення 

кримінального провадження та слідчими діями, що застосовуються чи 

провадяться за рішенням суду, вважаються арешт і обшук на підставі 

спеціального судового дозволу – ордера, та від яких, згідно з англосаксонською 

процесуальною традицією, багато в чому залежить успішне завершення 

кримінального переслідування [381, с. 80]. 

Зазначимо, що кримінальне процесуальне законодавство країн Європи та 

республік колишнього СРСР по-різному визначає суб’єкта, який 

уповноважений здійснювати функцію захисту прав, свобод та інтересів особи 

на досудовому провадженні. Так, зокрема, відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 26 КПК 

Латвійської Республіки існує посада слідчого судді [392, с. 54]. У КПК 

Литовської Республіки закріплено статус судді досудового провадження 

[326, с. 19]. Кримінальний процесуальний кодекс Республіки Молдова 

передбачає суддю з кримінального переслідування, який відповідно до п. 24 

ч. 1 ст. 6 КПК Республіки Молдова визначається як суддя, наділений функціями 

кримінального переслідування, а також судового контролю за процесуальними 

діями, що здійснюються під час кримінального переслідування [369, с. 13‒14]. 

За КПК Грузії у районних (міських) судах діє суддя-магістрат (ч. 2 ст. 20), 

який уповноважений розглядати скарги обвинуваченого у зв’язку із 

застосуванням до нього тортур та негуманним ставленням, а також інші скарги 

у зв’язку з порушенням його прав (ч. 1 ст. 197). Також передбачено процедуру 

розгляду головою суду скарг на незаконні рішення чи дії головуючого у 

засіданні із відбору присяжних засідателів (ч. 3 ст. 221). Апеляційні скарги на 

судові рішення під час досудового розслідування розглядаються одноособово 

суддею слідчої колегії Апеляційного суду (ч. 4 ст. 22) [394]. 



  73 

 

У Кримінально-процесуальному кодексі Російської Федерації 

передбачено, що лише суд має приймати рішення про обрання запобіжного 

заходу у вигляді взяття під варту та домашнього арешту; про огляд житла у 

випадках відсутності згоди осіб, які в ньому мешкають; про провадження 

обшуку або виїмки в житлі; про провадження особистого обшуку; про 

провадження виїмки предметів та документів, що вміщують інформацію про 

вклади та рахунки у банках та інших кредитних організаціях; про накладання 

арешту на кореспонденцію, дозвіл на її огляд та виїмку; про накладення арешту 

на майно, ураховуючи грошові засоби фізичних і юридичних осіб, що 

знаходяться на рахунках і на внесках або на зберіганні в банках та інших 

кредитних організаціях; про контроль і запис телефонних і інших переговорів 

(ч. 2 ст. 29 КПК) [330, с. 72]. 

У Республіці Казахстан сфера судового контролю поширюється також на 

прийняття рішень про застосування до особи примусових заходів медичного 

характеру або примусових заходів виховного впливу; примусове поміщення 

особи, яка не утримується під вартою, у медичну організацію для проведення 

судової психіатричної експертизи; розгляд скарг на рішення й дії 

(бездіяльність) органу кримінального переслідування (ч. ч. 2‒3 ст. 59 КПК 

Республіки Казахстан) [397]. 

У Главі 39 «Судовий контроль за досудовим провадженням» КПК 

Республіки Вірменія докладно регламентовано сферу судового контролю. 

Зокрема, визначено перелік слідчих дій, заходів примусу та оперативно-

розшукових заходів (пов’язані з обмеженням прав громадян на таємницю 

переписки, телефонних переговорів, поштових телеграфних та інших 

повідомлень, а також заходів, передбачених Законом «Про оперативно-

розшукову діяльність») [395, с. 39, 92‒93]. Натомість, обмеженою є діяльність 

суду щодо захисту прав, свобод та інтересів під час досудового розслідування 

за КПК Вірменії щодо застосування запобіжних заходів, адже серед них тільки 

арешт і застава можуть застосовуватися лише судом. Інші можуть 
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застосовуватися прокурором, слідчим або органом дізнання. 

Іншою процедурою здійснення судового контролю характеризується 

система судочинства Республіки Білорусь, кримінально-процесуальна доктрина 

якої цілком побудована на радянських інститутах і положеннях. Судовий 

контроль полягає лише у розгляді скарг на дії та рішення органу кримінального 

переслідування, перевірці законності й обґрунтованості застосування 

затримання, тримання під вартою, домашнього арешту або продовження строку 

тримання під вартою, домашнього арешту (ст. ст. 33, 144 КПК Республіки 

Білорусь) [396]. 

Загалом, можемо дійти висновку, що характерною рисою 

англосаксонської моделі інституту слідчих суддів (Англія, США) є - 

невтручання компетентної посадової особи судової влади в досудове 

розслідування. Водночас континентальна модель (Австрійська Республіка, 

Французька республіка, ФРН, Україна) характеризується тим, що слідчий суддя 

наділений досить широкими повноваженнями саме на досудовому 

провадженні. Переважна більшість процесуальних дій, які обмежують 

конституційні права людини, здійснюються винятково за рішенням 

уповноваженої особи судових органів - слідчого судді. У невідкладних 

випадках, коли слідчий має право провести процесуальні дії без відповідного 

рішення суду, останній має бути негайно повідомлений про них і з урахуванням 

конкретних обставин ухвалити рішення про визнання отриманих фактичних 

даних допустимими доказами. 

Аналіз зарубіжного законодавства щодо повноважень суду із захисту 

прав, свобод та інтересів особи на досудових стадіях кримінального процесу 

свідчить про наближеність положень КПК України до європейських стандартів. 

Водночас окремі положення континентальної моделі кримінального 

судочинства можуть бути враховані при подальшому удосконаленні організації 

діяльності слідчих суддів в частині звільнення їх від виконання обов’язків щодо 

здійснення розгляду кримінальних проваджень у судовому провадженні. 
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Висновки до розділу 1 

 

Вивчення стану дослідження проблем забезпечення реалізації слідчим 

суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному 

провадженні здійснено на трьох рівнях: 1) у межах міждисциплінарного 

підходу здійснено аналіз проблематики захисту прав, свобод та інтересів особи 

(комплексно розглянуто права, свободи та законні інтереси людини як 

соціального явища); 2) досліджено кримінальний процесуальний аспект 

забезпечення прав і свобод учасників кримінального провадження (здійснено 

огляд вузькотеоретичних досліджень окремих аспектів забезпечення прав, 

свобод та інтересів людини у кримінальному провадженні); 3) проаналізовано 

науковий доробок дослідження ролі слідчого судді у забезпеченні законності у 

кримінальному провадженні (саме ці наукові праці склали найбільший блок 

наукового дослідження проблем забезпечення реалізації слідчим суддею 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні). 

Встановлено, що попередні наукові розробки є підґрунтям подальших 

розвідок щодо захисту прав, свобод та інтересів особи судовими органами, що 

потребує узагальнення та обумовлює необхідність системного підходу до 

дослідження функції захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному 

провадженні України, окреслення міжнародних стандартів кримінального 

судочинства з цих питань, визначення особливостей забезпечення реалізації 

виокремленої нами функції захисту прав, свобод та інтересів особи при 

проведенні слідчих (розшукових) дій, окремих заходів забезпечення 

кримінального провадження під час повідомлення особі про підозру та ін. 

Сукупність філософських і загальнонаукових методів (діалектичний 

метод пізнання, аналізу та синтезу) склала основу методології дослідження 

забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та 
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інтересів особи у кримінальному провадженні. Основну частину дослідження 

було здійснено за допомогою системно-структурного, логіко-нормативного, 

порівняльно-правового, компаративістського та соціологічного методів. 

Реалізацію міжнародних стандартів кримінального судочинства в 

діяльності слідчого судді щодо захисту прав, свобод та інтересів особи 

(фізичних та юридичних осіб) слід розглядати як засіб підвищення 

ефективності регулювання кримінального провадження та забезпечення 

процесуальних гарантій прав, свобод та інтересів особи на досудових стадіях 

кримінального провадження. Така його діяльність, спрямована на захист прав, 

свобод та інтересів особи, має відповідати вимогам постійності та системності, 

пронизувати все досудове розслідування аж до прийняття кримінальної справи 

до свого провадження суддею, уповноваженого вирішувати її по суті.  

Залежно від обов’язковості виконання норм джерела, яке закріплює 

найважливіші права людини, виділено: 1) міжнародні стандарти здійснення 

досудового кримінального провадження за участю слідчого судді, що містяться 

в обов’язкових до виконання міжнародних актах; 2) міжнародні стандарти 

здійснення досудового кримінального провадження за участю слідчого судді, 

які містяться в міжнародних актах, що мають рекомендаційний характер. 

Зазначено, що окремі положення французької моделі кримінального 

судочинства можуть бути враховані при подальшому удосконаленні КПК 

України, зокрема, в частині звільнення слідчих суддів від виконання обов’язків 

судді щодо вирішення кримінальних проваджень на стадії судового розгляду. 

Автор переконаний, що запровадження таких механізмів зумовить можливість 

здійснювати розподіл кримінальних проваджень за спеціалізацією, зменшить 

навантаження на суддів та, у підсумку, сприятиме підвищенню якості 

діяльності слідчого судді із захисту прав, свобод та інтересів особи. 

Визначено основні міжнародні стандарти кримінального судочинства у 

діяльності слідчого судді, які реалізуються ним шляхом захисту права: на 

свободу і особисту недоторканність; на судовий розгляд слідчим суддею; на 
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відшкодування внаслідок незаконності позбавлення свободи; на повагу до 

приватного і сімейного життя; на справедливий суд; на захист; на 

відшкодування шкоди внаслідок незаконних дій уповноважених суб’єктів та ін. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВИЙ СТАТУС СЛІДЧОГО СУДДІ, ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ЙОГО 

ФУНКЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

 

2.1 Правовий статус слідчого судді 

 

Функціонування ефективної та якісної судової системи з метою 

гарантування громадянам на національному рівні високих стандартів 

справедливого судочинства – це обов’язок кожної держави [19, с. 14]. На 

сьогодні, коли перед суспільством і державою постали невідкладні завдання 

розбудови правової держави, задекларованої у ст. 1 Конституції України, не 

втратили своєї актуальності питання правового статусу слідчого судді. 

Після набрання чинності КПК слідчий суддя набув статусу одного з 

ключових суб’єктів у кримінальному процесі, оскільки більшість 

процесуальних рішень, що обмежують конституційні права учасника 

кримінального провадження, повинні проводитися винятково за рішенням 

цього суб’єкта судової гілки влади. Отже, перевага інституту слідчого судді 

полягає в тому, що він не належить до системи правоохоронних органів, які 

безпосередньо проводять розслідування, він є об’єктивною і незалежною, 

неупередженою фігурою, яка може приймати самостійні рішення [41, с. 96‒97]. 

Кримінальний процесуальний кодекс України визначає слідчого суддю як 

суб’єкта, який під час досудового розслідування вирішує питання, пов’язані з 

обмеженням конституційних прав і свобод осіб, та розглядає скарги на рішення, 

дії чи бездіяльність у кримінальному процесі. 

За час незалежності України неодноразово здійснювалися спроби 

законодавчого встановлення напрямів реформування діяльності судів. Останнім 

часом прийнято три Закони України: «Про відновлення довіри до судової влади 
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в Україні» від 8 квітня 2014 р. №1188-VII [278], «Про очищення влади» від 

16 вересня 2014 р. №1682-VII [286] та «Про забезпечення права на 

справедливий суд» від 12 лютого 2015 р. №192-VIIІ [284], як радикальні кроки 

повномасштабної реформи судочинства. Ці законодавчі акти значною мірою 

спрямовані на захист незалежності і прав суддів, проте значно більшою мірою 

їх зміст обумовлений необхідністю подолання негативних явищ у суддівському 

середовищі: нехтування правами громадян, бюрократизму, тяганини і особливо 

‒ корупції. Про це свідчать самі назви законодавчих актів, які демонструють 

кричущі недоліки у системі судоустрою, статусу суддів у 

судочинстві [253, с. 4]. 

З розвитком вітчизняної юридичної науки стає очевидним, що при 

розгляді питання про роль і місце слідчого судді у кримінальному провадженні 

недостатньо обмежуватись лише організаційними основами його діяльності та 

аналізом функцій. Необхідним є аналіз обсягу його повноважень, закріплених в 

Конституції та законах України. Це, насамперед, засади діяльності слідчого 

судді, його правовий статус, відповідальність та ін. Без перебільшення можна 

стверджувати, що саме категорія «правовий статус», отримавши широке 

визнання, виступає важливим науковим інструментом визначення місця та ролі 

слідчого судді не лише в системі кримінального судочинства, а й у суспільстві 

та державі. Крім того, з огляду на предмет дисертаційного дослідження 

необхідним є з’ясування співвідношення правових категорій «функція слідчого 

судді щодо захисту прав, свобод та інтересів особи» та «правовий статус 

слідчого судді». 

За різними напрямами вказаної теми існує чимала кількість зарубіжних і 

вітчизняних літературних джерел. Окремі питання правового статусу, 

компетенції слідчого судді, його місця та ролі у кримінальному процесі 

розглядалися у працях таких учених, як І. В. Гловюк, В.Г. Гончаренко, 

Ю.М. Грошевий, Т.Г. Ільєва, Л.М. Лобойко, О.С. Мазур, М.А. Маркуш, 

А.В. Молдован, Г.Ф. Остафійчук, М.А. Погорецький, В. О. Попелюшко, 
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Н.П. Сиза, Ю.В. Скрипіна, О.Ю. Татаров, В. Я. Тацій, А.Р. Туманянц, 

В.М. Федченко, В.І. Чорнобук, О. Г. Шило [69; 77; 86; 121; 188; 196; 212; 230; 

253; 263; 269, 270; 340; 345, 346; 369; 390; 431; 460; 456]. Проте маємо 

стверджувати, що запропоновану тему дослідити повністю неможливо, 

оскільки всі наукові розробки з окресленої проблеми не вичерпують її змісту. 

Етимологічно слово «статус» означає правове становище (сукупність 

прав та обов’язків) фізичної або юридичної особи [470, c. 626]. У 

найзагальнішому вигляді правовий статус визначається як юридично закріплене 

положення особи в державі та суспільстві [192, с. 29]. Ця категорія відображає 

індивідуальні особливості людини і реальне положення її в системі 

різноманітних суспільних відносин. Іншими словами, в основі процесуального 

статусу лежить фактичний соціальний статус. Право лише закріплює це 

положення, «одягає» його в законодавчі рамки. Таким чином, соціальний і 

правовий статус співвідносяться як зміст і форма [386, с. 114‒117]. 

Необхідно зазначити, що переважну більшість запропонованих у 

літературі визначень цього поняття здійснено шляхом вказівки на структурні 

елементи цієї категорії без урахування самої сутності явища. В цьому аспекті 

найбільш слушною вважаємо позицію М.В. Вітрука, який визначає, що 

правовий статус – це соціально припустимі та необхідні можливості, потенції 

особи не просто як індивіда, а як громадянина держави. Вони гарантовані 

авторитетом держави, всією його силою [51, с. 8]. 

В юридичній теорії існують різні наукові погляди щодо структурних 

елементів правового статусу. Так, за твердженням В. Кравчука, правовий 

статус – це сукупність передбачених Конституцією та законами 

фундаментальних і невідчужуваних прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина, а також повноважень органів державної влади та місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб в різних сферах суспільних 

відносин, що регулюються галузями публічного та приватного 

права [163, c. 140]. 
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Правовий статус – це складна, збірна категорія, що відображає всю 

сукупність зв’язків людини з державою, суспільством. Тому питання про 

структуру цього поняття не знайшло однозначного вирішення в юридичній 

літературі. Так, на думку В.О. Котюк, до структури правового положення 

відносяться такі елементи, як права, свободи та обов’язки особи [161, с. 100]. 

Л.О. Сергієнко складовими елементами статусу носія судової влади називає 

права, обов’язки й відповідальність, обумовлену посадою [339, с. 42]. 

Існують й інші визначення структури правового статусу. Наприклад, 

досліджуючи загальнотеоретичні засади правового статусу суб’єктів права, 

І.С. Окунєв виділяє такі складові елементи юридичної конструкції правового 

статусу суб’єкта права: 1) правосуб’єктність; 2) система прав, обов’язків і 

законних інтересів; 3) система гарантій прав та обов’язків суб’єктів права; 

4) юридична відповідальність [249, c. 9]. О.М. Костюков серед складників 

процесуального статусу вирізняє правосуб’єктність, завдання, які вирішуються 

згідно з посадою, основні функції, права та обов’язки, гарантії, правові форми 

діяльності, порядок взаємовідносин і відповідальність за посадою [160, с. 21]. 

На думку Н.М. Крестовської та Л.Г. Матвєєвої, структурними елементами 

правового статусу є: 1) правові норми та принципи, що встановлюють цей 

статус; 2) правосуб’єктність; 3) основні права та обов’язки; 4) законні інтереси; 

5) громадянство (або інше відношення до країни перебування – без 

громадянства, іноземне громадянство чи підданство); 6) юридична 

відповідальність [165, с. 133]. 

Найбільш прийнятною видається точка зору, висловлена О.Ф. Скакун, що 

ключовими структурними елементами правового статусу особи виступають 

суб’єктивні права, законні інтереси, юридичні обов’язки, гарантії здійснення 

прав і обов’язків [344, с. 129]. 

Виходячи з окреслених загальних міркувань, проаналізуємо 

процесуальний статус слідчого судді, який знайшов відображення в 

законодавстві, юридичній літературі та практиці діяльності слідчих суддів. 
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Насамперед, з’ясуємо структурні елементи правового статусу слідчого судді з 

метою більш повного аналізу цієї категорії та для моделювання відповідного 

інституту в статтях нормативно-правових актів.  

Досліджуючи різноманітні підходи до критеріїв структуризації, варто 

підкреслити, що в юридичній науці прослідковується плюралізм підходів до 

виділення структурних елементів правового статусу суб’єктів правових 

відносин. Так, І. Є. Марочкін визначає правовий статус судді, як обсяг правових 

можливостей, міру свободи поведінки носія судової влади. Це виняткові 

правові можливості посадової особи судової влади, що надаються їй законом 

для ефективного здійснення професійної діяльності [212, c. 11]. М.І. Клеандров 

розглядає суддю як носія високого рангу, посадової особи, його права та 

обов’язки, гарантії та імунітети, а також місце в судовій системі [135, с. 3].  

А.М. Куліш акцентує увагу на тому, що питання правового статусу 

державного органу в юридичній літературі донедавна зводилося, головним 

чином, до визначення його компетенції, встановленого законодавством кола 

прав та обов’язків [174, с. 86], що не розкриває повністю зміст поняття 

«правовий статус». Під правовим статусом державного органу, як правило, 

розуміють певну сукупність повноважень юридично-владного характеру, 

реалізація яких забезпечує виконання покладених на нього завдань [399, с. 95]. 

А.Ф. Бондюк вказує на визначальну роль такого елемента правового статусу 

слідчого судді, як правосуб’єктність, яка складає сукупність якостей та 

здібностей судді, необхідних для реалізації повноважень суду на стадії 

досудового розслідування [37, с. 74]. 

На нашу думку, Ю.В. Скрипіна занадто вузько трактує процесуальний 

статус слідчого судді як сукупність процесуальних прав та обов’язків слідчого 

судді щодо вирішення питання про застосування заходів кримінально-

процесуального примусу на досудовому провадженні; проведення слідчих та 

інших процесуальних дій, що обмежують конституційні права людини; 

розгляду скарг на дії (бездіяльність) та рішення особи, яка провадить дізнання, 
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слідчого та прокурора [345, с. 70]. Подане визначення містить вказівку на права 

та обов’язки слідчого, натомість, інші елементи правового статусу слідчого 

судді (правосуб’єктність, гарантії діяльності слідчого судді, відповідальність) 

науковцем не враховуються. 

Узагальнивши визначення поняття «правового статусу», можна дійти 

висновку, що зазвичай під ним розуміють регламентоване нормами права 

існуюче становище суб’єкта в певній системі, яке залежить від структури, прав, 

завдань і відповідальності. На нашу думку, базовими елементами правового 

статусу слідчого судді виступають: 1) гарантії діяльності слідчого судді; 

2) повноваження (права та обов’язки); 3) юридична відповідальність. 

Дослідимо детальніше «складові» правового статусу, визначені вище. 

Законодавчо визначено, що слідчий суддя - це суддя суду першої 

інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому 

КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому ст. 247 КПК, ‒ 

слідчий суддя Апеляційного суду АРК, апеляційного суду області, міст Києва 

та Севастополя [171]. Отже, за своїм статусом слідчий суддя є суддею 

місцевого чи апеляційного суду [289]. 

Відповідно до ч. ч. 5‒8 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» передбачено, що слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з 

судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом, 

обираються з числа суддів місцевого загального суду. Кількість слідчих суддів 

визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду. Слідчі судді 

(суддя) обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або 

за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не 

була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані 

повторно. До обрання слідчого судді відповідного суду його повноваження 

здійснює найстарший за віком суддя цього суду. Слідчий суддя не звільняється 
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від виконання обов’язків судді першої інстанції, проте здійснення ним 

повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 

осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ і 

має пріоритетне значення [289]. 

Слід зазначити, що в юридичній літературі наголошується на відсутності 

єдиного нормативного підходу щодо формулювання вимог до вказаного 

суб’єкта. Зокрема, Н.З. Рогатинська зазначає, що в законі відсутні будь-які 

вимоги чи обмеження до кандидата на виконання функцій слідчого судді, не 

встановлюється мінімальна чи максимальна кількість слідчих суддів у певному 

суді залежно від загальної кількості суддів цього суду, не передбачається 

жодної залежності набуття особою цього статусу відносно спеціалізації цього 

судді у певній категорії справ. Також закон не встановлює і не регламентує 

порядок висунення претендентів на цей статус, порядок скликання і проведення 

зборів суддів, їх кворуму, необхідної кількості голосів за обрання особи; щодо 

строку, на який обирається слідчий суддя тощо [327, с. 285]. Немає однозначної 

відповіді також й на питання, яким чином мають розподілятися справи між 

кількома слідчими суддями у певному суді, й чи в змозі автоматизована 

система розподілу справ враховувати необхідність пропорційного розподілу 

певних справ саме між слідчими суддями цього суду [467, c. 203‒204]. 

На переконання Ю.А. Усенко, відповідні критерії, які пред’являються до 

слідчого судді, повинні бути відображені у Законі України «Про судоустрій і 

статус суддів» та у відповідному підзаконному акті - Положенні про слідчого 

суддю [408]. Для чіткості й системності законодавчої регламентації у Главі 3 

КПК В.О. Попелюшко пропонує передбачити спеціальну статтю, яка б 

визначала процесуальний статус слідчого судді [270, с. 61]. А.Ф. Бондюк 

дійшов висновку, що з огляду на специфіку діяльності слідчого судді як 

суб’єкта кримінального провадження, чітке законодавче врегулювання його 

правового статусу забезпечить незалежність і неупередженість у прийнятті ним 

рішень, які гарантуватимуть захист прав та інтересів учасників кримінального 
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провадження [37, с. 76]. Однак, науковець ніяких конкретних пропозицій 

законодавчого характеру не запропонував. 

Важливою складовою правового статусу слідчого судді є гарантії його 

діяльності, що, врешті, й визначають реальний правовий статус цього суб’єкта. 

Під гарантіями діяльності слідчого судді слід розуміти сукупність загальних та 

спеціальних способів і засобів реалізації повноважень слідчого судді. Однією з 

таких гарантій та, одночасно елементом правового статусу слідчого судді, є 

принципи (засади) його діяльності. Тут варто погодитись із О. Юхимюк, яка, 

досліджуючи особливості викладу принципів права у національному 

законодавстві, зазначає: «Виходячи з того, що під принципами права варто 

розуміти основоположні ідеї, нормативні засади позитивного права, що 

визначають сутність і спрямованість правового регулювання, в національному 

законодавстві допускається ототожнення та взаємозаміна таких термінів, як 

«принцип» і «засада» [473, с. 14]. 

Відповідно до Глави 1 до Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», загальними положеннями статусу 

судді визначено незалежність і недоторканність суддів. Незалежність судді 

забезпечується: 1) побудовою судової системи на засадах самоврядності; 

2) особливим порядком його призначення, обрання, притягнення до 

відповідальності та звільнення; 3) недоторканністю та імунітетом судді; 

4) незмінюваністю судді; 5) порядком здійснення судочинства, визначеним 

процесуальним законом, таємницею ухвалення судового рішення; 6) забороною 

втручання у здійснення правосуддя; 7) відповідальністю за неповагу до суду чи 

судді, встановленою законом; 8) окремим порядком фінансування та 

організаційного забезпечення діяльності судів, установленим законом; 

9) належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді; 10) визначеними 

законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім’ї, 

майна, а також іншими засобами їх правового захисту; 11) правом судді на 

відставку і довічне грошове утримання (ч. 6 ст. 46) [289]. 
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Нормативні положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

визначають незалежність судді від будь-якого незаконного впливу, тиску або 

втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, 

керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання у діяльність 

судді щодо здійснення правосуддя забороняється і має наслідком 

відповідальність, установлену законом. Суддя не зобов’язаний давати жодних 

пояснень щодо суті справ, які перебувають у його провадженні, крім випадків, 

установлених законом. Суддя зобов’язаний звернутися з повідомленням про 

втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до Вищої 

ради правосуддя та до Генерального прокурора (ч. ч. 1‒4 ст. 48 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів») [289]. Так, суддя К. звернувся з 

повідомленням до Вищої ради правосуддя, Ради Суддів України та Генеральної 

прокуратури України про випадок втручання у його діяльність з боку 

прокуратури Сумської області. Вказані дії, на думку К., полягали в тому, що 

після постановлення під головуванням судді законного судового рішення було 

негайно розпочато досудове розслідування за фактом постановлення ним 

завідомо неправосудного рішення з метою здійснення тиску та впливу на суддю 

й втручання в здійснення ним правосуддя [262]. Наведений приклад свідчить 

про те, що у судовій практиці трапляються випадки незаконного впливу, тиску 

або втручання у діяльність слідчого судді. Це, безумовно, впливає на якість 

здійснюваної слідчим суддею функції із захисту прав, свобод та інтересів 

особи. 

Незалежність судді забезпечується: особливим порядком його 

призначення, притягнення до відповідальності, звільнення та припинення 

повноважень; недоторканністю та імунітетом судді; незмінюваністю судді; 

порядком здійснення правосуддя, визначеним процесуальним законом, 

таємницею ухвалення судового рішення; забороною втручання у здійснення 

правосуддя; відповідальністю за неповагу до суду чи судді; окремим порядком 

фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установленим 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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законом; належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді; 

функціонуванням органів суддівського врядування та самоврядування; 

визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів 

його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту; правом судді 

на відставку (ч. 5 ст. 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») [289]. 

На думку А.В. Шевчишена, суддям, а також присяжним на час здійснення 

ними правосуддя, відповідно до ст. 126 Конституції України, а також ст. ст. 49, 

52, 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року 

№1402-VIII, частини 3 ст. 31, ст. ст. 58‒61 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя» від 21 грудня 2016 року №1798-VIII та ст. ст. 481‒482 КПК 

гарантовано недоторканість та імунітет. Так, компонентами такого статусу є: не 

можливість без згоди Вищої ради правосуддя затримати або утримувати їх під 

вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку суду, за винятком 

затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо 

тяжкого злочину; притягнення до відповідальності за ухвалене ним судове 

рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку, при 

чому таке затримання повинно бути необхідним для попередження вчинення 

злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення 

збереження доказів цього злочину; не можливість піддання приводу чи 

примусовій доставці до будь-якого органу чи установи, крім суду, за винятком 

випадків, коли відповідно до чинного законодавства надана згода на 

затримання або утримування його під вартою чи арештом; можливість 

повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення лише 

Генеральним прокурором або його заступником; особливий порядок 

тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя Вищою радою 

правосуддя на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора або 

його заступника в порядку, встановленому законом на строк не більше двох 

місяців у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, та 

продовження цього строку; ‒ здійснення стосовно судді оперативно-
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розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися лише з дозволу 

суду, на підставі судового рішення суду, найбільш територіально наближеного 

до суду, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, іншої 

адміністративно-територіальної одиниці, ухваленого за клопотанням 

Генерального прокурора або його заступника, керівника регіональної 

прокуратури або його заступника [452, с. 115, 117]. 

Таким чином, кримінальні процесуальні гарантії є складовою 

процесуального статусу слідчого судді та знаходяться з ним у нерозривному 

зв’язку, адже з набуттям процесуального статусу слідчого судді, така особа 

отримує гарантії реалізації своїх повноважень як представник судової влади. 

Слід зазначити, що чинне законодавство не містить визначення терміна 

«повноваження слідчого судді», що призводить до відсутності єдиного підходу 

до його розуміння. З урахуванням викладеного, вивчення вказаного питання 

слід розпочати з визначення поняття «процесуальні повноваження слідчого 

судді». Так, у тлумачних словниках термін «повноваження» визначається як 

право, надане кому-небудь для здійснення чогось [47, с. 814]. З точки зору 

загальноправових підходів до вказаного терміна під повноваженнями, як 

правило, розуміють право особи здійснювати юридично значимі дії. Так, 

Д. М. Ушаков повноваження визначає як права, надані посадовій особі або 

установі органами влади [92, с. 154]. 

У теорії та практиці кримінального процесу поряд з терміном 

«повноваження» переважно як рівнозначні використовуються такі поняття, як 

«уповноважені органи», «компетенція», «предмет відання», «компетентність».  

Слідчого суддю як суб’єкта кримінального процесу наділено 

кримінально-процесуальною компетенцією. Єдиної позиції щодо визначення 

сутності цього терміна серед учених немає, що обумовлено складністю самого 

поняття та різнобічністю елементів, що його характеризують: предмети 

відання, сукупність прав та обов’язків, територіальна сфера діяльності органу 

[172, с. 48]; предмет відання та повноваження [372, с. 7; 223]; повноваження 
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[46, с. 99; 225, с. 28; 68, с. 3‒6; 81, с. 18‒19; 121, с. 29]; владні повноваження 

[107, с. 48]; це права та обов’язки органу, якими він наділяється для вирішення 

тих питань, що становлять предмет його відання [162, с. 58]; обсяг публічних 

справ у сфері вирішення кримінально-правових конфліктів, що виникають у 

суспільстві [188, с. 74]. 

І.В. Єна зазначає, що владні повноваження є складовим елементом 

компетенції та знаходяться у нерозривному зв’язку з іншими її елементами - 

функціями і предметом відання [107, с. 48]. Так, П. М. Любченко виділяє владні 

повноваження як елемент компетенції та зазначає, що це забезпечена законом 

вимога уповноваженого суб’єкта певної поведінки і дій, звернена до фізичних 

та юридичних осіб, це вид і міра впливу на учасника правових відносин з 

метою задоволення його законного інтересу, досягнення певного соціально 

корисного результату [194, с. 55]. 

З цього приводу слушною є точка зору Л.М. Лобойка, який визначив 

структурні елементи кримінальної процесуальної компетенції: 1) кримінально- 

процесуальну функцію (кримінальне переслідування, захист, правосуддя); 

2) предмет відання (підслідність, підсудність); 3) владні повноваження 

(гарантована законом міра прийняття процесуальних рішень та здійснення 

процесуальних дій) [188, с. 5]. Отже, термін «компетенція» є більш широким 

порівняно з терміном «повноваження», оскільки останній належить до його 

структурних елементів. 

На думку С. О. Пшенічка, яку підтримуємо і ми, визначаючи поняття 

повноважень слідчого судді, слід виходити з основних характеристик цього 

правового явища, зокрема: 1) нерозривного поєднання прав та обов’язків; 

2) спрямованості на реалізацію кримінально-процесуальної функції та завдань 

відповідного суб’єкта, 3) обов’язковості здійснення у випадках, передбачених 

законом; 4) публічно-владного характеру; 5) наявності розсуду при реалізації у 

випадках та межах, регламентованих законом; 6) процесуальної форми 

реалізації повноважень; 7) процесуальних дій та процесуальних рішень як 
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способів реалізації повноважень; 8) реалізації повноважень у межах 

кримінально-процесуальних відносин [292, с. 110]. Отже, аналіз викладених 

точок зору з означеного питання спонукав до висновку, що основними 

елементами компетенції є права (повноваження) та обов’язки. 

О.М. Солоненко звертає увагу на те, що в законодавстві та в юридичній 

літературі досить часто вживають термін «повноваження» замість термінів 

«права» та «обов’язки», розуміючи «права» як категорію, що дає можливість 

вибору під час розв’язання конкретного питання, а обов’язки ‒ навпаки, як такі, 

що жорстко регламентують дії [356, с. 127]. 

На нашу думку, поняття «повноваження» включає одночасно права та 

обов’язки. Повноваження слідчого судді мають державно-владний характер, 

оскільки вони надаються державою, спираються на її авторитет, а в необхідних 

випадках і забезпечуються державним примусом. Разом з тим їх реалізація 

можлива тільки в системі процесуальних відносин; поза ними немає ні 

правосуддя, ні самого суду [190, с. 110]. Звідси випливає специфіка цих 

повноважень, яка полягає в тому, що вони є спеціальними владними й 

обумовлюються особливим об’єктом правовідносин – конституційними 

правами та свободами людини і громадянина. Цей різновид правовідносин 

охоплює ті норми права, реалізація яких неможлива без попередньої, часом 

вирішальної участі уповноважених органів держави, на які покладено завдання 

сприяння реалізації суб’єктивних прав громадян [345, с. 69]. 

Висновок про владно-розпорядчу спрямованість повноважень означеного 

суб’єкта може бути зроблений на підставі того, що за допомогою цих 

повноважень слідчий суддя здійснює захист прав, свобод та інтересів особи у 

досудовому кримінальному провадженні. І, навпаки, ‒ через необхідність їх 

захисту, повноваження слідчого судді у досудовому розслідуванні набувають 

владно-розпорядчого характеру. Щодо обсягу та достатності повноважень 

слідчого судді, якими він наділений КПК України, для належного виконання 

ним функції захисту прав, свобод та інтересів особи у досудовому 
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розслідуванні, думки опитаних суддів, прокурорів, слідчих та адвокатів 

розділились: 36 % вважають їх достатніми, 48% - ні, 16% не визначились з 

однозначною відповіддю (Додаток А). 

Доходимо висновку, що владні повноваження є складовим елементом 

кримінальної процесуальної компетенції. Вказані кримінальні процесуальні 

категорії тісно пов’язані та співвідносяться між собою як часткове та загальне. 

Водночас ознакою кримінально-процесуальної функції є її невіддільність від її 

носія - суб’єкта кримінального провадження, наділення суб’єкта 

процесуальною компетенцією або процесуальним статусом для реалізації 

функції [68, с. 15]. 

Таким чином, на основі загальнотеоретичного визначення терміна 

«повноваження», повноваження слідчого судді можна визначити як 

взаємопов’язану систему прав та обов’язків, що мають владний характер, і 

спрямовані на забезпечення реалізації прав та законних інтересів особи у 

досудовому провадженні, які здійснюються у формах та порядку, 

передбаченому КПК з метою вирішення завдань кримінального провадження. 

У пункті 18 ст. 3 КПК регламентовано спрямованість діяльності слідчого 

судді як «здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та 

інтересів осіб у кримінальному провадженні», тим самим підтримавши 

найбільш поширену у кримінально-процесуальній доктрині наукову позицію 

про функціональну спрямованість діяльності суду (судді) у досудовому 

провадженні. Однак, як слушно зазначається у науковій літературі, 

повноваження слідчого судді виходять за межі здійснення тільки судового 

контролю [15, с. 62; 119; 139; 351, с. 173], а функціональна спрямованість його 

діяльності, враховуючи наявні у нього повноваження, не є 

монофункціональною [66, с. 91; 350, с. 138]. 

Характерною рисою повноважень слідчого судді є те, що реалізованими 

вони можуть бути лише на стадії досудового розслідування, тобто з моменту 

внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і до моменту 
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закриття кримінального провадження або до моменту направлення до суду 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. 

Варто зауважити, що відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя 

в кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його 

розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України. Зокрема, 

слідчий суддя наділений правом: заборонити застосовування технічних засобів 

при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального 

провадження (п. 11 ч. 3 ст. 42 КПК України); встановлювати процесуальні 

строки у межах граничного строку, передбаченого КПК України, з урахуванням 

обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження (ч. 1 

ст. 114 КПК України); здійснити судовий виклик певної особи, якщо 

встановить наявність достатніх підстав вважати, що така особа може дати 

показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у 

процесуальній дії є обов’язковою (ч. 1 ст. 134 КПК України); заслухати будь-

якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для 

вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом (ч. 4 ст. 151 КПК України), про відсторонення від посади (ч. 3 ст. 156 

КПК України); при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою, має право в окремих випадках не визначити 

розмір застави в кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 183 КПК України); 

постановити ухвалу, якою зобов’язати будь-який орган державної влади чи 

службову особу забезпечити додержання прав такої особи (ч. 1 ст. 206 КПК 

України) [171] тощо. 

Реалізуючи свої повноваження, слідчий суддя приймає конкретні 

процесуальні рішення, яким притаманні всі ознаки державно-владних актів. 

Такі повноваження слідчого судді поширюються на учасників кримінального 

провадження, щодо яких необхідно провести відповідні процесуальні дії і є 
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обов’язковими для виконання. Рішення слідчого судді мають обов’язковий 

характер для відповідних учасників.  

На нашу думку, взявши за основу характерні риси, властиві рішенням 

слідчого, подані Х.Р. Тайлієвою, під рішеннями слідчого судді слід розуміти 

індивідуальні правові акти, наділені властивостями законності, 

обґрунтованості, вмотивованості та справедливості [366, с. 147], в яких слідчий 

суддя як суб’єкт кримінального провадження, в межах своїх повноважень, у 

визначеному кримінальним процесуальним законом порядку, на підставі закону 

та встановлених обставин формулює владні приписи, спрямовані на усунення 

порушень кримінального процесуального закону, забезпечення прав, свобод та 

інтересів учасників кримінального провадження, а також інших осіб, залучених 

у сферу кримінальної процесуальної діяльності, захист і відновлення 

порушених прав, свобод і законних інтересів. 

Зокрема, до виключної компетенції слідчого судді віднесено право 

приймати рішення про: 1) застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, таких як: привід (ч. 2 ст. 140 КПК України); накладення 

грошового стягнення (ч. 1 ст. 146 КПК України); тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом (ч. 2 ст. 148 КПК України); відсторонення від 

посади (ч. 2 ст. 154 КПК України); тимчасовий доступ до речей і документів 

(ч. 1 ст. 160 КПК України); арешт майна (ч. 2 ст. 170 КПК України); 

2) застосування запобіжних заходів, затримання особи (ч. 4 ст. 176, ч. 1 ст. 207 

КПК України); 3) проведення слідчих (розшукових) дій, таких як: допит свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні (ст. 225 

КПК України); надання дозволу на проведення обшуку (ч. 2 ст. 234 КПК 

України), огляду житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України), 

отримання зразків для експертизи (ст. 245 КПК України); 4) надання дозволу на 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ч. 2 ст. 246 КПК України); 

5) застосування тимчасового арешту (ч. 3 ст. 583 КПК України), 

екстрадиційного арешту (ч. 1 ст. 584 КПК України), затвердження згоди особи 
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на видачу з України (ч. 3 ст. 588 КПК України); 6) розгляд питання про відвід 

прокурора, слідчого, захисника, представника, спеціаліста, перекладача, 

експерта, секретаря судового засідання (ч. 2 ст. 81 КПК України); 7) розгляд 

скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування (§ 1 

гл. 26 КПК України) [171]. 

Такі повноваження слідчого судді як різновид пізнавальної, розумової 

діяльності [384, с. 114] є так званими правовими «важелями», спрямованими на 

забезпечення реалізації прав, свобод та інтересів людини у кримінальному 

провадженні. 

У межах, визначених кримінальним процесуальним законом, слідчий 

суддя уповноважений на прийняття відповідного рішення, найбільш доцільного 

в конкретній ситуації. Суддя керується не тільки вимогами закону, а й своїм 

внутрішнім переконанням. Так, відповідно до ст. 94 КПК України слідчий 

суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, 

повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального 

провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору 

належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з 

точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного 

процесуального рішення [171]. 

При цьому, Р.І. Тракало зазначає, що рішення слідчого судді мають 

відповідати не лише процесуальній формі, а й бути зрозумілими і 

переконливими для сторін кримінального провадження. Таким чином, вони 

мають бути обґрунтованими і вмотивованими. У зв’язку з цим в ухвалі слідчого 

судді можуть бути наведені факти, які суддя вважає встановленими, і доводи, 

які пояснюють причини, за яких не прийнято до уваги доводи іншої сторони 

або чому докази визнано достовірними, або недостовірними [385, с. 46]. 

Характеризуючи права слідчого судді, які матеріалізуються у відповідних 

процесуальних рішеннях, слід зауважити, що права суб’єктів не можна 

ототожнювати з гарантіями цих прав. Адже, як слушно вказував 
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М.С. Строгович, суб’єктивне право – це можливість певної поведінки, а 

гарантія – це правовий засіб, що забезпечує цю можливість [361, с. 57‒58]. 

Повноваження слідчого судді регламентовано й іншими нормативно-

правовими документами. Зокрема, однією з підстав для здійснення 

документальної позапланової перевірки є наявність судового рішення суду 

(слідчого судді) про призначення перевірки, винесеної ними відповідно до 

закону (п. 78.1.11 ст. 78 [266]. Крім того, ч. 6 ст. 11 Закону України «Про 

основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» 

передбачено, що позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за 

наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Натомість, 

відсутнє законодавче закріплення процесуального порядку подання слідчому 

судді відповідних клопотань, порядок їх розгляду, а також вимоги до ухвали 

про задоволення або ж відмову у задоволенні відповідного клопотання тощо. 

Таким чином, доводиться констатувати, що з огляду на наявність 

конституційних положень (ст. 55 Конституції України, згідно з якою права і 

свободи людини і громадянина захищаються судом), потреби практики 

засвідчують існування численних недоліків щодо законодавчого врегулювання 

окремих повноважень слідчого судді на рівні галузевого законодавства. На 

нашу думку, чітке законодавче врегулювання повноважень слідчого судді як 

суб’єкта кримінального провадження, забезпечить незалежність і 

неупередженість у прийнятті ним рішень, що безпосередньо впливатиме на 

здійснення захисту прав та інтересів учасників кримінального провадження. 

Кримінальне процесуальне законодавство визначає низку обов’язків 

слідчого судді. До таких, зокрема, відноситься: забезпечення проведення 

досудового розслідування у розумні строки в частині строків розгляду питань, 

віднесених до його компетенції (ч. 2 ст. 28 КПК України); складання 

процесуальних документів державною мовою, забезпечення учасникам 

кримінального провадження, які не володіють чи недостатньо володіють 

державною мовою, права давати показання, заявляти клопотання і подавати 
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скарги, виступати в суді рідною або іншою мовою, якою вони володіють 

(ч. ч. 1, 3 ст. 29 КПК України); оцінка обставин, що враховуються при обранні 

запобіжного заходу (ч. 1 ст. 178 КПК України); роз’яснення прав 

підозрюваному, який прибув або доставлений для участі у розгляді клопотання 

про застосування запобіжного заходу (ч. 2 ст. 193 КПК України); розгляд 

клопотань про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку 

дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду 

клопотання про застосування запобіжного заходу (ч. 4 ст. 199 КПК України) 

[171], та ін. 

Слідчий суддя за власною ініціативою зобов’язаний оперативно 

реагувати на допущені порушення прав і свобод осіб, які залучені до 

кримінально-процесуальних правовідносин, сприяти якнайшвидшій реалізації 

своїх рішень щодо захисту і відновлення їхніх прав і свобод. У цьому контексті 

слід звернути увагу, насамперед, на обов’язки слідчого судді, які повинні бути 

реалізовані відповідно до ст. 206 КПК України за його власною ініціативою. 

Юридична відповідальність слідчих суддів є складовою їх правового 

статусу. Тому невідворотне настання відповідальності судді за вчинене 

правопорушення, з одного боку, є ефективним засобом забезпечення законності 

в цій специфічній сфері суспільних відносин, а з іншого, – виступає чинником 

незалежності суддівського корпусу, забезпечення реалізації конституційно-

правового статусу слідчого судді [77, c. 81]. Питання вдосконалення норм 

чинного законодавства щодо юридичної відповідальності слідчих суддів є 

актуальним в умовах реформування судово-правової системи України з 

урахуванням європейських стандартів організації та здійснення правосуддя. 

На недостатній ефективності практики притягнення до відповідальності 

слідчих суддів наголошується й у теорії кримінального процесу. Так, 

К. Д. Волков вказує на те, що у сфері кримінальної юстиції України назріла 

нагальна потреба посилення відповідальності слідчого судді під час виконання 

ним повноважень із судового контролю, що має обов’язково стати предметом 
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дослідження науковців і практиків [53, с. 177]. За даними проведеного 

опитування, 52 % респондентів (прокурори – 69 %, слідчі – 82 %, адвокати – 

53 % і судді – лише 5 %) висловилися за посилення відповідальності слідчих 

суддів під час реалізації ними повноважень, пов’язаних із прийняттям рішень, 

діями та бездіяльністю, що спричинили негативні наслідки для належного 

виконання завдань кримінального провадження. На їхню думку, правова 

регламентація порядку притягнення слідчих суддів до юридичної 

відповідальності за вчинення правопорушень потребує удосконалення 

(Додаток А).  

Аналіз законодавства дозволяє виокремити види юридичної 

відповідальності слідчих суддів, як осіб, які мають особливий статус і пов’язані 

з реалізацією ними своїх повноважень – дисциплінарну та кримінальну. 

Питання притягнення судді до дисциплінарної відповідальності 

визначено у Законі України «Про судоустрій і статус суддів». Так, 30 вересня 

2016 р. набули чинності Закон України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» та нова редакція Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», яким змінено порядок і підстави застосування до суддів 

дисциплінарної відповідальності. Підставою дисциплінарної відповідальності 

для слідчого судді є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто винного, 

протиправного порушення службових обов’язків. Така відповідальність слідчих 

суддів є одним із засобів забезпечення виконання їх професійних (службових) 

обов’язків, а відтак суддівської дисципліни [213, c. 84]. 

Аналіз підстав притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, 

визначений ст. 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», дав 

можливість виокремити ті з них, що безпосередньо стосуються прав людини в 

діяльності слідчого судді у кримінальному провадженні. До таких відносяться:  

1) умисне або внаслідок недбалості: а) незаконна відмова в доступі до 

правосуддя або інше істотне порушення норм процесуального права під час 

реалізації слідчим суддею своїх повноважень, що унеможливило учасниками 

http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/1
http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/1
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судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання 

процесуальних обов’язків; б) не зазначення в судовому рішенні мотивів 

прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору; в) порушення 

засад гласності і відкритості судового процесу; г) порушення засад рівності всіх 

учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та 

свободи в наданні ними слідчому судді своїх доказів і у доведенні перед ним їх 

переконливості; ґ) незабезпечення підозрюваному права на захист, 

перешкоджання реалізації прав інших учасників кримінального провадження; 

д) порушення правил щодо відводу (самовідводу);  

2) безпідставне затягування або невжиття слідчим суддею заходів щодо 

розгляду заяви, скарги чи матеріалів кримінального провадження протягом 

строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого 

судового рішення, несвоєчасне надання слідчим суддею копії судового рішення 

для її внесення до ЄРДР;  

3) розголошення слідчим суддею таємниці, що охороняється законом, у 

тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою під 

час розгляду справи у закритому судовому засіданні [289]. 

Щодо підстав і процедури дисциплінарної відповідальності, у тому 

числі – звільнення з посади судді, повинні враховуватись Бангалорські 

принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалені резолюцією 

Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 року № 2006/23 [16], в 

яких визначено, що суддя повинен здійснювати свою судову функцію 

незалежно, виходячи виключно з оцінки фактів, відповідно до свідомого 

розуміння права, незалежно від стороннього впливу, спонукання, тиску, загроз 

чи втручання, прямого чи опосередкованого, що здійснюється з будь-якої 

сторони та з будь-якою метою.  

Відповідно до принципу V, викладеного у Рекомендації №(94) 12 

«Незалежність, дієвість та роль суддів», ухваленій Комітетом Міністрів Ради 

Європи на 518-му засіданні заступників міністрів 13 жовтня 1994 року [296], 
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судді, зокрема, зобов’язані проводити справу неупереджено, спираючись на 

власну оцінку фактів і власне тлумачення закону; забезпечити, щоб кожна 

сторона мала однакові можливості бути заслуханою, і щоб процедурні права 

кожної із сторін дотримувались відповідно до положень Конвенції про захист 

прав та основних свобод людини. 

Доцільно звернути увагу й на таку підставу притягнення слідчого судді 

до дисциплінарної відповідальності, як порушення вимог щодо неупередженого 

розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу) (п. 3 

ч. 1 ст. 83 Закону «Про судоустрій і статус суддів»). Приймаючи рішення, 

слідчий суддя повинен бути безстороннім суб’єктивно, тобто жоден член суду 

не повинен мати будь-якої особистої заінтересованості та упередженості. 

Слідчий суддя повинен бути вільний від особистих симпатій, уподобань, 

прихильностей або антипатій. Вважається, що суддя є неупередженим, якщо 

немає доказів, які б свідчили про протилежне [243, с. 17]. 

Слідчі судді в Україні несуть кримінальну відповідальність на загальних 

підставах. Кримінальним кодексом України поряд зі службовими злочинами 

передбачено також злочини, які можуть бути вчинені слідчими суддями як 

посадовими особами, що реалізують свої повноваження на стадії досудового 

розслідування. Склади цих злочинів і покарання за них визначаються 

Розділом XVIII «Злочини проти правосуддя». Зокрема, лише слідчими суддями 

на стадії досудового розслідування може бути вчинений злочин, передбачений 

ст. 375 КК України (Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного 

вироку, рішення, ухвали або постанови). Також 07 грудня 2017 р. набрав 

чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших 

осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» 

від 16 листопада 2017 р. № 2213-VIII, яким внесено зміни до ст. 387 КК 

України. З-поміж інших, до кримінальної відповідальності тепер можуть бути 

притягнені й слідчі судді [279]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2213-19
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Отже, досліджені особливості притягнення слідчого судді до юридичної 

відповідальності вказують на необхідність подальшого наукового пошуку у цій 

сфері правовідносин, насамперед з урахуванням особливого процедурного 

порядку притягнення слідчого судді до відповідальності з метою ефективної 

реалізації ним функції захисту прав, свобод та інтересів особи. Виконання 

слідчим суддею повноважень (прав та обов’язків) забезпечується загрозою 

настання юридичної (дисциплінарної та кримінальної) відповідальності. 

Дослідивши сутність і зміст правового статусу слідчого судді, можна 

зробити висновок, що він як носій судової влади реалізує свої повноваження на 

стадії досудового розслідування з метою виконання функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи. Від рівня правової регламентації його статусу 

залежать авторитет судової влади та ефективність визначених Законом 

повноважень. 

Узагальнення положень вітчизняної доктрини кримінального процесу 

дало можливість: виокремити та проаналізувати такі елементи правового 

статусу слідчого судді, як гарантії діяльності слідчого судді, права та обов’язки 

(повноваження), юридична відповідальність; а також запропонувати дефініцію 

поняття «правового статусу слідчого судді» як системи закріплених 

нормативно-правовими актами засад і норм, які визначають його юридичне та 

фактичне становище у суспільстві й державі, повноваження (права та 

обов’язки), гарантії його діяльності та юридичну відповідальність. При цьому, 

варто відзначити генеруючий характер щодо правового статусу слідчого судді 

виконуваної ним функції захисту прав, свобод та інтересів особи. Саме статус 

слідчого судді відображає зміст цієї функції, однак не є її елементом, оскільки 

суб’єкт наділяється процесуальним статусом з метою реалізації відповідної 

функції. 
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2.2 Поняття та зміст функції захисту прав, свобод та інтересів особи у 

діяльності слідчого судді 

 

Провідна роль у формуванні змішаного типу кримінального провадження 

як перехідної форми від розшукового до змагального (публічно-змагального) 

його типу належить теорії основних кримінальних процесуальних функцій, 

оскільки на її підґрунті він формувався в межах національного (радянського й 

пострадянського) кримінального процесуального законодавства та практики 

його застосування. Без перебільшення можна стверджувати, що побудова 

кримінального провадження на засадах змагальності завдячує доктрині трьох 

основних кримінальних процесуальних функцій: обвинувачення (публічного чи 

приватного), захисту, розгляду та вирішення справи. Згодом науковцями 

почали виокремлюватись й інші функції (попереднього розслідування, захисту 

майнових та інших прав і законних інтересів потерпілих від злочину; 

пред’явлення та підтримання цивільного позову, а також захисту від нього; 

судового контролю; прокурорського нагляду тощо) [87, с. 17–18; 115, с. 43; 137, 

с. 34‒35; 187, с. 13]. 

На сьогодні у юридичній літературі звертається увага, що «не існує 

обставин, які б змушували розглядати поняття кримінально-процесуальних 

функцій лише в контексті принципу змагальності» [9, с. 40]. Підтримуємо 

точку зору І.В. Гловюк, що наявність кримінально-процесуальних функцій 

можна і необхідно розглядати не лише у межах принципу змагальності у 

судових стадіях кримінального процесу (хоча, безумовно, розмежування 

кримінально-процесуальних функцій є ключовим елементом цього принципу), 

а й у межах досудового провадження, де принцип змагальності діє 

обмежено [69, с. 27]. 

Наявність великої кількості протилежних, подекуди контраверсійних 

точок зору науковців з приводу кримінальних процесуальних функцій слідчого 

судді свідчить про те, що дане питання є одним з найскладніших і 
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найсуперечливіших у кримінальній процесуальній науці. Серед науковців 

відсутня одностайність щодо поняття процесуальних функцій, їх сутності й 

кількості у кримінальному процесі. Водночас спільність основних 

процесуальних завдань, що стоять перед усіма учасниками кримінального 

провадження, не виключає того, що ці завдання уповноважені державні органи 

виконують різними, специфічними способами, у різних процесуальних формах. 

Категорію функції у науковий обіг ввів німецький філософ Готфрід 

Лейбніц. Поняття «функція» (від лат. function – виконання, здійснення) є 

світоглядним, філософським. Ним позначають зовнішній вияв об’єкта в певній 

системі відносин. За тлумачним словником української мови термін «функція» 

визначається як «…робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло діяльності 

когось, чогось; обов’язок, повинність, місія…» [271, с. 5]. 

Наукові позиції представників теорії кримінального процесу 

вирізняються розмаїттям підходів до зазначеної дефініції. Зокрема, 

процесуальні функції в кримінальному судочинстві визначаються як види 

(компоненти, частини) кримінально-процесуальної діяльності, що різняться між 

собою з огляду на особливі безпосередні цілі, яких досягають у результаті 

провадження в справі [180, с. 5]; виражені в законі основні напрями 

процесуальної діяльності [187, с. 13], які об’єднані в різні процедурні групи на 

основі спільності інтересів у кримінальному провадженні для виконання 

завдань і мети, які стоять перед ними [254, с. 110], здійснюються самостійними 

суб’єктами, котрим для досягнення відповідних цілей надано широкі права й 

повноваження щодо активної участі в кримінальному судочинстві [4, с. 13]; 

пріоритетні напрями кримінально-процесуальної діяльності, у яких виявляється 

вплив кримінального судочинства на суспільні відносини та які залежать від 

його завдань [438, с. 140]; види й напрями діяльності суб’єктів кримінального 

процесу, зумовлені їх роллю, призначенням та метою участі в справі [82, с. 15; 

129, с. 15; 228, с. 11; 355, с. 22]; виражені у законі основні напрями 

процесуальної діяльності, що здійснюються з метою реалізації завдань 
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кримінального судочинства суб’єктами, уповноваженими на ведення процесу 

або наділеними правами для активної участі у справах з метою захисту своїх 

законних інтересів [169, с. 23]. 

Отже, у теорії кримінального процесу немає однозначного тлумачення 

поняття кримінальної процесуальної функції. Як видається, для характеристики 

процесуальних функцій важливим є те, що вони: закріплені в законі як певні 

види, напрями процесуальної діяльності; вирізняються з-поміж усієї 

процесуальної діяльності як основні, оскільки кожна з них безпосередньо 

пов’язана з реалізацією завдань кримінального провадження. Також слід 

погодитись із точкою зору, що їх реалізують суб’єкти, які уповноважені 

здійснювати кримінальне провадження або мають у ньому процесуальний 

інтерес [5, с. 18; 239, с. 29]. 

Процесуальні функції та їх суб’єкти, носії цих функцій, є структурними 

елементами кримінально-процесуальної діяльності як системи, що знаходяться 

у взаємозв’язку та взаємодії. У системі кримінального судочинства 

(кримінально-процесуальна діяльність та правовідносини) функції відіграють 

системоутворюючу роль для елементів системи [79, с. 58]. 

У деяких дослідженнях класифікація здійснюється шляхом виділення 

функцій кримінального процесу та функцій окремих учасників процесу [22; 

438, с. 18]. Остання група класифікацій кримінальних процесуальних функцій 

знову ж реалізує підхід щодо тлумачення сутності функції як напряму 

кримінально-процесуальної діяльності у цілому або окремого суб’єкта 

(суб’єктів) цієї діяльності [69, с. 49]. Саме такий підхід ми будемо 

використовувати для з’ясування функції слідчого судді у кримінальному 

провадженні. 

У статті 2 КПК України зазначається, що з-поміж іншого, завданням 

кримінального провадження є захист особи, суспільства і держави від 

кримінальних правопорушень [171], тобто дії з відновлення прав, які були 

порушені кримінально протиправним діянням. Оскільки саме слідчий суддя є 
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представником судової влади на стадії досудового розслідування, власне він є 

основним суб’єктом забезпечення реалізації прав, свобод та інтересів учасників 

кримінального провадження, а його повноваження повинні бути найбільш 

дієвим засобом захисту прав, свобод та інтересів особи. 

У науці кримінального процесу питання щодо функціональної 

характеристики діяльності слідчого судді є дискусійним. Зокрема, одні 

характеризують діяльність слідчого судді як монофункціональну, тобто таку, 

що складає зміст однієї функції [260, с. 16; 179; 182], інші науковці визначають 

діяльність слідчого судді як поліфункціональну (таку, що містить в собі 

декілька різних функцій) [15, с. 62; 119; 139; 351, с. 173; 433; 456; 66, с. 91; 351, 

с. 170; 234, с. 301]. 

З огляду на предмет дисертаційного дослідження, а також з метою 

з’ясування складових виокремленої нами функції у діяльності слідчого судді, 

постає необхідність з’ясування етимологію термінів «права», «свободи» та 

«інтереси» як складових виокремленої нами функції захисту прав, свобод та 

інтересів особи. 

У спеціалізованій юридичній літературі містяться різноманітні 

визначення прав людини як певним чином внормованої її свободи; певних її 

потреб чи інтересів; вимог про надання певних благ, скерованих суспільству, 

державі, законодавству; певного виду (форми існування, способу вияву) моралі 

[294, с. 5]. Р.С. Харчук поняття прав людини пропонує характеризувати крізь 

призму їх основних ознак: виникають і розвиваються на основі природи 

людини з урахуванням умов життя суспільства, що постійно змінюються; 

складаються об’єктивно і не залежать від державного визнання; належать 

індивіду від народження; мають невідчужуваний й невід’ємний характер; є 

безпосередньо діючими; визнаються найвищою соціальною цінністю; 

виступають необхідною частиною права, певною формою вираження його 

головного змісту; являють собою принципи і норми взаємин між індивідуумом 

і державою, що забезпечують індивіду можливість діяти на свій розсуд і 



  105 

 

отримувати певні блага; визнання, дотримання і захист прав людини є 

обов’язком держави [437, c. 210‒211]. 

На нашу думку, вказуючи на здійснення означеної нами захисної функції 

у діяльності слідчого судді, варто послуговуватись терміном «особа», а не 

«людина». З’ясуємо зміст цього поняття. Великий тлумачний словник 

української мови визначає особу як людську індивідуальність, особистість; 

людину як втілення індивідуального начала в суспільстві [377, с. 532]. 

Філософський словник містить положення, що особа – це стійка система 

соціально значущих рис, що характеризують індивіда як члена того чи іншого 

суспільства або спільності [432, с. 315]. З точки зору кримінального процесу 

термін «особа» слід розуміти як такий, що охоплює за змістом права, свободи 

та інтереси не тільки фізичних, а й юридичних осіб – учасників кримінальних 

процесуальних відносин. Тобто поняття «права особи» є ширшим від поняття 

«права людини». В такому контексті воно й буде використовуватись нами у 

дисертації. 

Окрім поняття «права людини», у юридичній науці часто використовують 

термін «свободи». Вказані поняття науковцями часто ототожнюються, що 

вважаємо помилковим, оскільки вони мають різний зміст. У статті 3 

Конституції України йдеться про права і свободи, що є підставою для 

диференціації їх змісту. Свободу можна визначити як можливість особи 

вчинити будь-яку активну дію. Тобто спільним для права та свободи виступає 

визначена юридична можливість для людей поступати певним чином [141, 

с. 49]. Щодо відмінності, то за словами Ю. Бадалянца, термін «свобода» 

покликаний підкреслити більш широкі можливості для індивідуального вибору, 

не окреслюючи при цьому конкретного результату такого вибору. Іншими 

словами, тут законодавець має на увазі головну вольову спрямованість і форму 

правової поведінки людини, а не той результат, який може бути 

досягнутий [14, с. 152]. 

Щодо права у кримінальному процесі, то воно визначає конкретні дії його 
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учасника, які призводять до певного результату, а також передбачає, що ця 

можливість може бути реалізована за умови докладно описаної у Законі 

юридичної процедури. На відміну від права, свобода передбачає відсутність 

обмежень щодо її реалізації. Свободи особа може реалізувати без будь-якого 

втручання держави та її органів. Свобода – це активна дія, яка не обмежується з 

боку держави чи інших, право ж – це можливості, які забезпечуються 

державою. 

Необхідно визначитись із поняттям і концептуальним значенням інтересу, 

яке використовуватиметься для проекціювання на нього поняття 

процесуального інтересу, що лежить в основі виокремленої нами функції 

слідчого судді. «Інтерес» є комплексним явищем, походить від лат. іnteresse – 

бути всередині, мати важливе значення [104, с. 311]. Категорія інтересу не є 

винятково правовою, її досліджували також у філософії, соціології, психології, 

педагогіці та інших науках [469, с. 242‒243; 444, с. 5]. У кожній із цих наук 

інтерес характеризується своїм специфічним змістом, що обумовлюється її 

предметом. Водночас в основі інтересу лежить досягнення певної мети, яка 

саме й виражає його. 

Слід зазначити, що поняття «інтерес» у прямій або опосередкованій 

формі накладає відбиток на кожен із елементів кримінальних процесуальних 

правовідносин. Зокрема, статус кожного суб’єкта, його правомочності 

зумовлені об’єктивно властивими йому інтересами та загальною моделлю 

консенсусу, якого досягнуто при узгодженні різноспрямованих інтересів 

(публічного і приватного). Закріплюючи права та обов’язки учасників 

кримінального провадження, законодавець виходить із потенційної можливості 

конкретно взятого індивіда використати встановлені правоположення у разі 

участі у кримінальних процесуальних правовідносинах у тому чи іншому 

статусі, усвідомлення відповідного інтересу та наявності бажання його 

реалізувати [374, с. 25‒26]. Завдання слідчого судді у досудовому 

кримінальному провадженні – забезпечити захист інтересів учасників 
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кримінального провадження. 

Досліджуючи значення цієї правової категорії, варто враховувати, що 

інтереси та суб’єктивні права утворюють у правовій матерії «стійкий тандем» 

[217, с. 5] та в більшості випадків вживаються в юридичній літературі як 

усталена мовна конструкція без указівки на нормативне навантаження окремих 

її складових. Такий підхід свідчить про змістовну єдність понять «право» і 

«законний інтерес», але не дає підстав для їх повного ототожнення» [461, с. 57]. 

Натомість, досліджуючи термін «інтерес» у кримінальному процесуальному 

праві, І.А. Тітко вказує на розмежування зазначених категорій та наявність 

відмінностей у їх правовій природі («стосується прав, свобод чи інтересів 

особи» (ч. 2 ст. 24 КПК); «права та законні інтереси» (ч. 3 ст. 223 КПК) тощо 

[374, с. 22]. Науковець наполягає на тому, що «законний інтерес» існує 

паралельно із суб’єктивними правами, але, як і останні, є об’єктом 

гарантування та захисту з боку держави [374, с. 22], головна ж відмінність між 

ними полягає у тому, що «на відміну від суб’єктивного права, законному 

інтересу не кореспондує чий-небудь обов’язок задовольнити останній чи 

сприяти його реалізації, однак ніхто не вправі заборонити особі діяти заради 

здійснення своїх устремлінь, що відповідають праву» [257, с. 27]. 

Вважаємо, що найбільш логічним і таким, що відповідає соціологічному 

значенню інтересу в межах реалізації слідчим суддею наскрізної функції 

захисту прав, свобод та інтересів особи, є тлумачення «кримінального 

процесуального інтересу», надане І.В. Гловюк, як обумовленого матеріально-

правовим інтересом або необхідністю реалізації кримінально-процесуальної 

компетенції /кримінально-процесуального обов’язку для досягнення завдань 

кримінального провадження усвідомлене прагнення суб’єкта кримінального 

провадження, спрямоване на ефективне задоволення публічних, суспільних або 

приватних потреб при здійсненні кримінального провадження шляхом 

використання правових засобів, передбачених кримінальним процесуальним 

законом [69, с. 43]. 
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Чіткого розмежування також потребують поняття «захист» та «охорона». 

Плутанину навколо цих термінів можна пояснити неоднозначністю їх 

трактування в тлумачних словниках і довідниковій літературі. Зокрема, 

С.І. Ожегов визначає поняття «захищати» як «охороняючи, захистити від 

замахів, від ворожих дій, від небезпеки» [248, с. 196]. У Тлумачному словнику 

В. Даля, «захист» є синонімом слова «заступництво» [92, с. 668]. Водночас 

«охорона» означає «берегти, оберігати, захищати, тримати в цілісності, 

спасати» [92, с. 685], а також «слідкувати, щоб не завдали шкоди кому-небудь 

або чому-небудь» [56, c. 234]. 

Не дивлячись на те, що поняття «захист» та «охорона» перебувають в 

одній площині, оскільки вони мають єдиний критерій виміру – права та свободи 

людини і громадянина [240, c. 389], учені-правознавці чітко розмежовують їх. 

Так, В. Новосьолов дійшов висновку, що охорона передбачає як попередження 

порушень прав і свобод, так й їх захист, тобто що поняття «захист» є складовою 

«охорони» [246, с. 7]. Також науковцями вказується, що охорона охоплює 

заходи, що застосовуються до порушника прав і свобод, а захист – заходи, що 

застосовуються після правопорушення для поновлення порушеного права [373, 

с. 16; 445, с. 23]. 

Дослідивши співвідношення і значення понять «захист» і «охорона» в 

кримінальному провадженні, можна зробити висновок про те, що поняття 

«захист» прав є по своїй суті ширшим, таким, що включає в себе поняття 

охорони прав, свобод та інтересів особи, і має своєю метою недопущення та 

попередження порушення прав, свобод та інтересів, а в разі їх порушення ‒ їх 

відновлення і відшкодування заподіяної шкоди. 

Захист прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні ‒ 

динамічна система правових засобів, що реалізуються завдяки активній 

діяльності державних органів, посадових осіб, які здійснюють кримінальне 

провадження або залучаються до нього. Така діяльність є необхідною гарантією 

справедливого, неупередженого та ефективного здійснення кримінального 
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провадження. 

На нашу думку, захист права являє собою єдність кількох елементів і 

може здійснюватися у діяльності слідчого судді різними способами: «шляхом 

зобов’язання уповноважених осіб», «шляхом звільнення позбавленої свободи 

особи», «шляхом застосування заходів безпеки» та ін. 

Захист прав людини та умови їх реалізації розглядаються у сучасній 

правовій доктрині зазвичай через призму відновлення порушених прав. 

Зокрема, С.А. Паршак визначає захист прав учасників кримінального 

провадження як діяльність, яка полягає у недопущенні порушень прав особи (у 

разі погрози порушення прав чи при перешкоді їх здійсненню), або у формі 

відновлення порушених прав, що направлена на повну реабілітацію прав особи, 

відшкодування їй завданої шкоди, а також притягнення винної особи до 

юридичної відповідальності [259, c. 161]. На думку С.С. Алєксєєва, захист прав 

‒ державно-примусова діяльність, спрямована на здійснення 

«відновлювальних» задач – відновлення порушеного права, забезпечення 

юридичної обов’язковості [2, с. 280]. В.В. Назаров, натомість, зазначає, що 

захист прав і свобод може знадобитися і тим, кого залучають до участі в 

слідчих і судових діях для отримання від них або з їх участю інформації про 

обставини справи: свідки, власники приміщень, де проводиться обшук, виїмка, 

арешт майна тощо [240, с. 389]. О.Г. Шило слушно зауважує, що «захист прав» 

має активний характер і включає в себе, зокрема, і припинення 

правопорушення [458, с. 17]. 

Механізм реалізації конституційного права громадян на захист своїх прав 

і свобод може бути різними, але головним, на думку О. Кононенко, є те, щоб ці 

права і свободи були захищені в судовому порядку [151, с. 73]. При цьому, 

захист прав і законних інтересів має бути збалансованим та діяти не вибірково, 

а стосовно кожної особи, залученої до сфери кримінального судочинства. 

Предметом захисту є не які-небудь обставини, а надані законом права. Захист 

прав є об’єктивною необхідністю, оскільки всі права, надані особі й не 
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забезпечені необхідними засобами захисту у випадку їх порушення вважаються 

«декларативними». 

Забезпечення прав у кримінальному провадженні полягає в наданні 

відповідному суб’єкту, який залучається до участі в ньому, ефективних засобів 

захисту у разі їх порушення. І це цілком логічно, адже про ефективне 

забезпечення будь-якого права може йтися лише тоді, коли існує ефективний 

механізм його захисту, а саме: 1) вимога примусити зобов’язану особу до 

правомірного обов’язкового поводження (право на користування будь-якими 

передбаченими законом процесуальними правами і процедурами, 

встановленими для конкретної форми захисту права; право на оскарження в 

судовому порядку рішення компетентного органу в конкретній справі тощо); 

2) регламентований правом комплекс особливих процедур, здійснюваних 

правозастосовними органами і самою уповноваженою особою у межах 

правозахисного процесу і спрямованих на поновлення (підтвердження) 

порушеного (оскарженого) права; 3) матеріально-правові та процесуальні 

норми і процедури, використовувані юрисдикційними органами на вимогу 

уповноваженої особи для примусового поновлення його порушеного 

(оскарженого) права [240, с. 386]. 

Кожен слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого 

знаходиться особа, яка тримається під вартою, має право постановити ухвалу, 

якою зобов’язати будь-який орган державної влади чи службову особу 

забезпечити додержання прав такої особи. У разі, якщо слідчий суддя отримує з 

будь-яких джерел відомості, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах 

територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена свободи за 

відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, або не звільнена з-під 

варти після внесення застави в установленому цим Кодексом порядку, він 

зобов’язаний постановити ухвалу, якою має зобов’язати будь-який орган 

державної влади чи службову особу, під вартою яких тримається особа, негайно 

доставити цю особу до слідчого судді для з’ясування підстав позбавлення 



  111 

 

свободи. Слідчий суддя зобов’язаний звільнити позбавлену свободи особу, 

якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких тримається ця 

особа, не надасть судове рішення, яке набрало законної сили, або не доведе 

наявність інших правових підстав для позбавлення особи свободи (ч. ч. 1‒3 

ст. 206 КПК України) [171]. 

На нашу думку, захист прав, свобод та інтересів особи у кримінальному 

провадженні є пріоритетним напрямом діяльності слідчого судді щодо 

відновлення порушеного права та неприпустимості такого порушення, а також 

створення відповідних правових гарантій учасників досудового кримінального 

провадження. До таких висновків спонукає аналіз таких характерних ознак 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи у діяльності слідчого судді, які 

визначають її зміст, як мета і комплекс повноважень. 

Так, С.О. Пшенічко зазначає, що, вирішуючи питання про визначення 

функції (функцій) слідчого судді у досудовому провадженні, слід виходити із 

цільової спрямованості цієї діяльності. У більшості випадків ця діяльність 

спрямована на охорону та захист прав фізичних і юридичних осіб при 

здійсненні кримінального провадження. При цьому, форми цієї охорони та 

захисту є різними: дозволи на провадження слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій, застосування заходів примусу, розгляд та 

вирішення скарг. Враховуючи, що ці напрями діяльності пов’язані з наступною 

перевіркою дій, бездіяльності, рішень суб’єктів, які мають владні 

повноваження, або попередню перевірку фактичних та юридичних підстав для 

провадження процесуальних дій і застосування заходів примусу, то у цій 

частині цю діяльність слід визнати судовим контролем [292, с. 28]. 

Класифікації повноважень слідчого судді у науці кримінального процесу 

приділено значну увагу, на що нами зверталась увага у попередніх підрозділах. 

Загалом слід сказати, що вони являють собою певну систему норм, що 

підпорядковані основоположній меті діяльності слідчого судді – захисту прав, 

свобод та інтересів особи.  
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В юридичній літературі нерідко висловлюються судження про те, що 

слідчий суддя забезпечує у кримінальному провадженні лише приватний 

інтерес – охороняє конституційні права конкретного учасника процесу від 

незаконного вторгнення органів державної влади, у зв’язку з чим у його 

діяльності привалюють не публічні, а приватні інтереси [103, с. 16-17]. 

Вважаємо такий висновок спірним, так як слідчий суддя, будучи наділеним 

державно-владними повноваженнями, у своїй процесуальній діяльності 

повинен завжди керуватися інтересами не тільки особи, а й держави та 

суспільства, що відображено у завданнях (ст. 2 КПК України) та загальних 

засадах кримінального провадження (п. 18 ст. 7 КПК України). 

Варто погодитись із Д.Ю. Кавуном, що навіть у випадках забезпечення 

прав і законних інтересів учасників кримінального процесу всі його владні 

суб’єкти виконують поставлені перед ними публічно-правові завдання, а не 

стають носіями приватних інтересів у публічному кримінальному процесі при 

виконанні визначеної ст. 3 Конституції України публічної 

правозабезпечувальної (правозахисної) функції. Владні суб’єкти кримінального 

провадження не можуть домагатися досягнення тільки приватного інтересу, 

оскільки в разі виявлення їхньої особистої, прямої чи непрямої зацікавленості у 

матеріалах справи вони підлягають відводу (ст. ст. 75‒77; 82‒83 КПК 

України) [124, с. 117]. 

За своїм характером правозахисна діяльність владних суб’єктів 

досудового розслідування є сукупністю зусиль слідчого, прокурора і слідчого 

судді з правового реагування на будь-які протиправні дії, що порушують права 

і законні інтереси потерпілого (фізичної особи) та інших учасників процесу 

[229, с. 17‒18]. При виявленні порушення прав учасника кримінального 

провадження слідчий суддя зобов’язаний негайно вжити в межах визначеної 

законом компетенції відповідні заходи для їх усунення та притягнення винних 

до встановленої законом відповідальності. При цьому слідчий суддя забезпечує 

його права і законні інтереси лише наданими йому (слідчому судді ) правовими 
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засобами, не перебираючи на себе повноважень слідчого, прокурора. До 

прикладу, слідчий суддя не може заявити цивільний позов в інтересах 

забезпечення прав потерпілого, який через фізичний чи матеріальний стан, 

неповноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність 

неспроможний самостійно захистити свої права, бо виконання такого 

повноваження під час проведення досудового розслідування відноситься до 

виключної компетенції прокурора (ч. 3 ст. 128 КПК України). 

Окремими науковцями (О.Я. Беляєвська) правозахисна діяльність 

слідчого судді відноситься до пасивної форми забезпечення прав особи, 

оскільки він займається виконанням цієї функції лише після надходження 

відповідних відомостей про порушення прав певного учасника 

процесу [20, с. 122‒126]. З нашої точки зору така позиція є хибною, оскільки в 

силу засади публічності кримінального провадження забезпечення прав і 

законних інтересів особи може ініціюватись не тільки визначеними у Законі 

учасниками кримінального правопорушення, а й самим слідчим суддею в силу 

його прямого службового обов’язку. 

На наше переконання, виокремлюючи у діяльності слідчого судді 

функцію захисту прав, свобод та інтересів особи, слід говорити не лише про її 

реалізацію, а й про забезпечення такої реалізації. Адже, здійснювати захист 

прав, свобод та інтересів особи у досудовому розслідуванні слідчий суддя може 

як особисто, так і шляхом зобов’язання вчинити відповідні дії (утриматись від 

їх вчинення) учасниками кримінального провадження. 

У тлумачному словнику української мови «забезпечення» трактується як 

створення надійних умов для здійснення чого-небудь; гарантування чогось; 

захист, охорона кого-, чого- не-будь від небезпеки [47, с. 281]. Поняття 

«забезпечення» має досить широке трактування і включає до свого змісту 

багато відтінків діяльності, пов’язаної зі створенням належних умов 

функціонування соціальних систем, управлінських структур, технічних 

приладів та інших комплексів, технологій тощо [216, с. 7]. З точки зору теорії 
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доказів під забезпеченням доказування розуміють створення для нього 

належних умов, його гарантування та охорону [84, с. 103]. 

Отже, забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні слід розглядати як 

комплекс регламентованих законом повноважень слідчого судді, спрямованих 

на захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб, орієнтований 

на досягнення завдань кримінального провадження. Така функція має 

наскрізний характер для всіх напрямів діяльності слідчого судді. Вона може 

бути реалізована слідчим суддею як безпосередньо (у разі безпосереднього 

використання (застосування), так і опосередковано (через зобов’язання 

дотримання прав, свобод та інтересів особи іншими владними суб’єктами – 

прокурором, слідчим, оперативними підрозділами та ін.). 

Водночас діяльність слідчого судді щодо захисту прав, свобод та 

інтересів особи не обмежується визначеними законом повноваженнями 

слідчого судді, наявністю у нього реальних можливостей перевірити законність 

і обґрунтованість рішень, дій чи бездіяльності органів досудового 

розслідування і прокурора, вжити інших заходів, спрямованих на виконання 

завдань кримінального провадження. До елементів функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи у діяльності слідчого судді також відноситься 

забезпечення медичної допомоги, захисника, законного представника, 

перекладача, інших прав людини, необхідність застосування аналогії права за 

наявності підстав. Окремі з цих елементів нами досліджено у межах 

характеристики міжнародних стандартів кримінального судочинства в 

діяльності слідчого судді щодо захисту прав, свобод та інтересів особи, інші – є 

предметом дослідження у наступному розділі під час з’ясування процесуальних 

повноважень слідчого судді, пов’язаних з реалізацією означеної функції. 

Закріплення в кримінальному процесуальному законодавстві категорій 

«правосуддя», «судовий захист», «право на судовий захист», «судовий 

контроль» спонукає до з’ясування співвідношення цих понять з виділеною 
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нами функцією захисту прав, свобод та інтересів особи. 

Кримінальний процесуальний кодекс, визначивши таку діяльність 

слідчого судді як «здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод 

та інтересів осіб у кримінальному провадженні», підтримав найбільш поширену 

у доктрині кримінального процесуального права наукову позицію про 

функціональну діяльність суду (судді) у досудовому провадженні [234, с. 304]. 

Однак, у науковій літературі слушно зазначено, що такий підхід викликає певні 

зауваження, оскільки поняття «судового контролю» не отримало ані 

термінологічного, ані суттєвого визначення і у вказаній статті, й взагалі в 

нормах кримінально-процесуального закону [340, c. 11]. Підтримуємо позицію 

Ю.М. Грошевого та І.Є. Марочкіна, що поняття «судовий контроль» має 

застосовуватися лише щодо перевірочної діяльності суду, тобто при вирішенні 

ним скарг учасників кримінального процесу на дії або рішення органу дізнання, 

слідчого чи прокурора. Розглядаючи по суті скарги заінтересованих у справі 

осіб на зазначені в законі рішення органу дізнання, слідчого чи прокурора, 

суддя тим самим перевіряє додержання вимог закону при провадженні у справі, 

в разі необхідності відновлює порушені права особи [86, с. 13, 14]. 

Повноваження зі здійснення судового контролю у вузькому значенні, 

порівняно із п. 18 ст. 3 КПК України, являє здійснювану в установленому 

кримінальним процесуальним законом порядку діяльність слідчого судді з 

розгляду та вирішення скарг на дії, бездіяльність, рішення слідчого, прокурора, 

а також перевірку слідчим суддею законності рішення про провадження 

процесуальної дії. До таких повноважень слід віднести: перевірку підстав для 

проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді 

(ч. 3 ст. 233 КПК); перевірку підстав для проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії у виняткових невідкладних випадках (ч. 2, 3 ст. 250 КПК); 

вирішення скарг учасників кримінального провадження (ст. ст. 303–307 

КПК) [234, с. 302]. 

Окрему увагу слід приділити функції із забезпечення доказів 
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(«депонування доказів» [382]), яка пов’язана із наданням слідчому судді 

повноважень самостійно збирати фактичні дані та забезпечувати проведення 

деяких слідчих дій за клопотанням сторони захисту для забезпечення реалізації 

принципу змагальності. До повноважень слідчого судді із забезпечення доказів 

слід віднести: допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні (ст. 225 КПК); залучення експерта за клопотанням сторони 

захисту (ст. 244); вирішення питання про використання інформації про ознаки 

кримінального правопорушення, отриманої в результаті проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії, в іншому кримінальному провадженні 

(ст. 257) [234, с. 306]. 

Більш влучну назву такій функції дає С.І. Смик, називаючи її сприянням 

сторонам кримінального провадження у збиранні доказів [351, с. 171]. До 

прикладу, повноваження слідчого судді із залучення експерта (ст. 243 КПК 

України) є засобом отримання нових доказів у кримінальному провадженні. 

Слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною 

ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що 

мають значення для вирішення клопотання (ч. 5 ст. 244 КПК). При цьому, 

слідчий суддя може як особисто ініціювати таке залучення, так і сприяти у 

цьому сторонам кримінального провадження. Водночас метою такої діяльності 

слідчого судді є сприяння у реалізації їх прав, свобод та законних інтересів 

відновлення порушених прав і законних інтересів суб’єктів кримінального 

провадження, запобігання, усунення та нейтралізація шкідливих наслідків, 

спричинених уповноваженими владними суб’єктами – слідчим, прокурором, 

оперативними підрозділами. 

Загалом слід погодитись із висновком, зробленим І.В. Гловюк, що судова 

діяльність у досудовому провадженні є певною, неоднорідною за своєю 

правовою природою, діяльністю, яка знаходить свій прояв у декількох 

напрямах, які є кримінально-процесуальними функціями слідчого 

судді [69, с. 116‒117]. До таких нами віднесено забезпечення прав затриманих; 
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забезпечення законності та обґрунтованості застосування заходів 

кримінального процесуального примусу; перевірка підстав для проникнення до 

житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді; надання дозволу 

на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; сприяння сторонам 

кримінального провадження у збиранні доказів; вирішення питання про 

спрямування провадження (продовження строків кримінального провадження; 

вирішення скарг учасників кримінального провадження) та ін. 

Характеризуючи зазначені напрями діяльності слідчого судді як 

самостійні функції, більшість правознавців підкреслюють їх призначення – 

захист прав та свобод людини і громадянина [146, с. 197; 387, с. 19]. Саме в 

цьому, з нашого погляду, полягає соціальна потреба, зумовлена визнанням 

людини найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України). 

Забезпечення задоволення цієї потреби суспільства і є завданням слідчого судді 

як представника судової влади на стадії досудового розслідування. На нашу 

думку, повноваження, які надані слідчому судді для здійснення захисту прав, 

свобод та інтересів особи, спрямовані на упередження незаконного чи 

необґрунтованого їх обмеження у досудовому кримінальному процесі та, 

водночас, створюють умови для належного здійснення правосуддя в судовому 

провадженні. 

На відміну від функцій, покладених на слідчого суддю, правосуддя 

здійснюється лише одним уповноваженим суб’єктом – судом, про що є чітка 

нормативно визначена вимога (ст. 124 Конституції України, ст. 30 КПК 

України) [153; 171]. Правосуддя є основною кримінально-процесуальною 

функцією, яку здійснює суд через реалізацію в установленій законом 

процесуальній формі повноважень щодо з’ясування обставин, що підлягають 

доказуванню, та інших обставин, які мають значення для кримінального 

провадження, і вирішення обвинувачення по суті з ухваленням законного, 

обґрунтованого і справедливого судового рішення. Функція правосуддя 

здійснюється у судових стадіях кримінального провадження, де вирішується 
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питання про обвинувачення: у підготовчому судовому провадженні, судовому 

розгляді у першій інстанції, апеляційному та касаційному розгляді та при 

перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами [341, с. 60]. 

Отже, процес забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту 

прав, свобод та інтересів особи є основоположним у його діяльності, 

публічним, і в силу принципу exofficto (службового обов’язку) обов’язковим, 

першочерговим, невідкладним, чим і обумовлюється його фундаментальне 

значення у правозахисному механізмі досудового розслідування. 

Зазначена функція знаходить вияв у таких видах діяльності слідчого 

судді, як: забезпечення прав затриманих; забезпечення законності та 

обґрунтованості застосування заходів кримінального процесуального примусу; 

перевірка підстав для проникнення до житла чи іншого володіння особи без 

ухвали слідчого судді; надання дозволу на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій; сприяння сторонам кримінального провадження у збиранні 

доказів; вирішення питання про спрямування провадження (продовження 

строків кримінального провадження; вирішення скарг учасників кримінального 

провадження) та ін. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідження загальних рис діяльності слідчого судді щодо захисту прав, 

свобод та інтересів особи дало змогу вивести дефініцію правового статусу 

слідчого судді як системи закріплених нормативно-правовими актами засад і 

норм, які визначають його юридичне та фактичне становище у суспільстві й 

державі, повноваження (права та обов’язки), гарантії його діяльності та 

юридичну відповідальність. 

На підставі узагальнення положень вітчизняної доктрини кримінального 

процесу виокремлено базові елементи правового статусу слідчого судді: 
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1) гарантії діяльності слідчого судді; 2) повноваження (права та обов’язки); 

3) юридична відповідальність. Здійснено аналіз зазначених «складових» 

правового статусу. Наділення слідчого судді відповідним правовим статусом 

спрямоване на реалізацію ним наскрізної функції захисту прав, свобод та 

інтересів особи у кримінальному провадженні. Основою правового статусу 

слідчого судді, який забезпечує реалізацію захисту прав, свобод та інтересів 

особи, є його повноваження, які мають владно-розпорядчу спрямованість. 

Забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та 

інтересів особи у кримінальному провадженні слід розглядати як комплекс 

регламентованих законом повноважень слідчого судді, спрямованих на захист 

прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб, орієнтований на 

досягнення завдань кримінального провадження. Концептуальною метою 

діяльності слідчого судді у досудовому кримінальному провадженні є усунення 

порушень кримінального процесуального закону, забезпечення прав, свобод та 

інтересів людини, а також інших осіб, залучених у сферу кримінальної 

процесуальної діяльності, захист і відновлення порушених прав, свобод та 

інтересів. 

Процес забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи має ключовий характер для всіх напрямів діяльності 

слідчого судді, та знаходить вияв у таких видах його діяльності, як: 

забезпечення прав затриманих; забезпечення законності та обґрунтованості 

застосування заходів кримінального процесуального примусу; перевірка 

підстав для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали 

слідчого судді; надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій; сприяння сторонам кримінального провадження у збиранні доказів; 

вирішення питання про спрямування провадження (продовження строків 

кримінального провадження; вирішення скарг учасників кримінального 

провадження) та ін. 

Характерними ознаками функції захисту прав, свобод та інтересів особи у 
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діяльності слідчого судді, які визначають її зміст, є: мета ‒ захист прав, свобод 

та інтересів фізичних і юридичних осіб; діяльнісний характер – слідчий суддя 

керується інтересами не тільки особи, а й держави та суспільства; наявність 

відповідних повноважень ‒ процесуальних засобів її реалізації. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД 

ТА ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

 

3.1 Забезпечення реалізації функції захисту прав, свобод та інтересів 

особи при проведенні слідчих (розшукових) дій 

 

Главою 20 КПК передбачено такі слідчі (розшукові) дії: допит 

(одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб) (ст. ст. 224‒226, 232); 

пред’явлення для впізнання: особи (ст. 228), речей (ст. 229), трупа (ст. 230); 

обшук житла чи іншого володіння особи (ст. ст. 233‒236); огляд: місцевості, 

приміщень, речей та документів (ст. 237), трупа (ст. 238), трупа, пов’язаний з 

ексгумацією (ст. 241); слідчий експеримент (ст. 240); проведення експертизи 

(ст. ст. 242‒243) [171]. З метою захисту прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні під час досудового розслідування окремі слідчі 

(розшукові) дії можуть бути проведені за клопотанням сторони лише на 

підставі ухвали слідчого судді. Зокрема, до таких слідчих (розшукових) дій 

КПК відносить: допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні за наявності обставин, що можуть унеможливити їх допит у 

суді або вплинути на повноту чи достовірність показань (ст. 225 КПК); 

проникнення до житла або іншого володіння особи (ст. 233 КПК); обшук, у 

тому числі житла або іншого володіння особи (ст. ст. 234, 235 КПК); огляд, у 

тому числі житла або іншого володіння особи (ст. 237 КПК); огляд трупа, 

поєднаний з оглядом житла або іншого володіння особи (ст. 238 КПК); слідчий 

експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи (ст. 240 

КПК); примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної 
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експертизи (ст. 242 КПК); призначення експертизи за клопотанням сторони 

захисту у разі відмови слідчого, прокурора у задоволенні такого клопотання 

(ст. 244 КПК); примусове відібрання біологічних зразків у особи для 

проведення експертизи (ст. 245 КПК) [171]. 

У новітній період значну увагу питанню захисту прав, свобод та інтересів 

особи слідчим суддею при провадженні слідчих (розшукових) дій на стадії 

досудового розслідування в кримінальному процесі приділили такі науковці, як 

Ю.М Грошевий, О.В. Капліна, М.О. Колоколов, В.Т. Нор, В.Т. Маляренко, 

Д.П. Письменний, М.А. Погорецький, О.Ю. Татаров, А.Р. Туманянц, 

О.Г. Шило, М.Є. Шумило, О.Г. Яновська [76; 87; 101; 147; 209; 264; 367; 387; 

454‒457; 465; 476] та ін. 

Від належної реалізації слідчим суддею повноважень щодо захисту прав, 

свобод та інтересів особи при проведенні слідчих (розшукових) дій залежить як 

законність та обґрунтованість їх проведення, так і дотримання прав учасників 

кримінального провадження на повагу до приватного життя. Законодавче 

закріплення положення щодо необхідності отримання дозволу слідчого судді на 

проведення слідчих (розшукових) дій у житлі чи іншому володінні особи, по-

перше, дисциплінує слідчого, підвищує його почуття відповідальності за 

проведення тих чи інших слідчих (розшукових) дій та прийняття рішення; по-

друге, передбачає обов’язок слідчого судді перевіряти законність та 

обґрунтованість дій і рішень слідчого, прокурора; по-третє, є додатковою 

гарантією забезпечення права на повагу до приватного життя [385, с. 135]. 

Повноваження слідчого судді включають перевірку законності та 

обґрунтованості дій і рішень сторони обвинувачення, яка наділена державно-

владними повноваженнями (прокурора, органу досудового розслідування, 

керівника органу досудового розслідування, оперативних підрозділів), а тому 

роль слідчого судді у захисті прав, свобод та інтересів учасників кримінального 

провадження набуває особливого значення. Реалізація більшості повноважень 

слідчим суддею, дійсно, відбувається в результаті попереднього волевиявлення 
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відповідного учасника кримінального провадження у формі подання скарги, 

заявлення клопотання чи відводу. 

Разом з тим відповідно до ст. 206 КПК України слідчий суддя має право 

за власною ініціативою здійснювати відповідний контроль щодо захисту прав 

людини. Проте, аналіз положень КПК України, слідчої та судової практики 

дозволяє стверджувати, що ініціатором реалізації функції захисту прав, свобод 

та інтересів особи може бути й сам слідчий суддя. При цьому, оцінка 

законності конкретних слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) 

дій, яку дає слідчий суддя в порядку реалізації своїх функцій, не має 

преюдиційного значення для судів, які розглядають та вирішують матеріали 

кримінального провадження в першій інстанції. 

Однак, незважаючи на усталені позиції у теорії кримінального процесу, 

слідчий суддя все ж таки може діяти і за власною ініціативою. Підставою для 

такого висновку є положення ст. 206 КПК України, яка встановлює такі 

напрями процесуальної діяльності слідчого судді: з’ясування підстави 

позбавлення свободи особи, якщо з будь-яких джерел є обґрунтована підозра, 

що відсутнє відповідне судове рішення, або таку особу не звільнили після 

внесення застави, а відтак звільнення такої особи, якщо не буде надане 

відповідне судове рішення, що набрало законної сили, чи наведені інші правові 

підстави позбавлення свободи (ч. ч. 2, 3, 5 ст. 206 КПК); забезпечення судово-

медичного обстеження особи, доручення органу досудового розслідування 

провести дослідження відповідних фактів, вжиття необхідних заходів для 

забезпечення безпеки особи, якщо її зовнішній вигляд, стан чи інші відомі 

слідчому судді обставини дають підстави для обґрунтованої підозри порушення 

вимог законодавства під час затримання або тримання в уповноваженому 

органі державної влади, державній установі (ч. 6, ч. 7 ст. 206 КПК); вжиття 

заходів для забезпечення особи, яка позбавлена свободи, захисником і 

відкладення з цією метою будь-якого розгляду, у якому бере участь така особа, 

якщо він вирішить, що обставини, встановлені під час кримінального 
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провадження, вимагають участі захисника (ч. 9 ст. 206 КПК) [171]. 

Обов’язковим елементом процесуального порядку проведення багатьох 

слідчих (розшукових) дій є необхідність попереднього прийняття рішення 

слідчим суддею. Порушення цієї процедури тягне за собою негативні 

процесуальні наслідки, до яких слід віднести, насамперед, недопустимість 

доказу, отриманого за допомогою такої слідчої (розшукової) дії. Якщо вести 

мову про основні недоліки у діяльності слідчого судді при винесенні ухвал, то 

опитані судді, прокурори, слідчі та адвокати вказали на такі з них: 

а) формальний характер (12 %); недостатнє обґрунтування прийнятих рішень 

(37 %); недостатня деталізація (17 %); ігнорування посилання на окремі докази 

(34 %) (Додаток А). 

На нашу думку, частково вирішить такі недоліки у діяльності слідчого 

судді нещодавнє внесення змін до КПК України. Так, у випадках, передбачених 

КПК, під час досудового розслідування забезпечується повне автоматичне 

фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та 

відеозаписувальних технічних засобів (ч. 5 ст. 27 КПК України). Вважаємо, що 

законодавче закріплення обов’язкового фіксування за допомогою технічних 

засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за 

виключенням вирішення питання про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження (ч. 4 ст. 107 КПК 

України) дисциплінує слідчих суддів у їх діяльності, спонукатиме до прийняття 

вмотивованих та обґрунтованих рішень, а значить – підвищить рівень захисту 

осіб, права якої можуть бути обмежені проведенням відповідної слідчої 

(розшукової) дії. 

Питання забезпечення прав, свобод та інтересів особи, а також 

забезпечення належної правової процедури при розгляді клопотання про обшук 

та при проведенні обшуку ніколи не залишалися поза увагою дослідників. Ці 

питання актуалізувалися у зв’язку з прийняттям і набуттям чинності Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення 
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дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб 

правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 

16 листопада 2017 р. [61, с. 141]. Зважаючи на предмет дослідження, 

зупинимось на особливостях реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи при ухваленні рішення про проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій. Дослідимо питання надання слідчим суддею дозволу 

на його проведення, узаконення результатів обшуку при проведенні його без 

ухвали слідчого судді з метою гарантування прав, свобод та інтересів учасників 

кримінального провадження. 

З-поміж усіх слідчих (розшукових) дій, які проводяться на підставі 

ухвали слідчого судді, насамперед, слід звернути увагу на ті, що пов’язані з 

проникненням до житла чи іншого володіння особи, оскільки їх проведення 

суттєво обмежує права та законні інтереси учасників кримінального 

провадження. Слідчій та судовій практиці відомі випадки несанкціонованого 

проведення обшуку, використання його з метою здійснення психологічного 

тиску на осіб, які володіють чи розпоряджаються майном, що знаходиться в 

місці його проведення. Часто речі, вилучені у особи, можуть тривалий час не 

повертатись її володільцю, що є прямим порушенням недоторканності права 

власності ст. 41 Конституції України, ст. 16 КПК) [18, с. 10]. Вказані обставини 

актуалізують необхідність з’ясування ролі слідчого судді у захисті прав 

суб’єктів кримінального процесу. 

Законодавством передбачено проведення обшуку в обсязі, необхідному 

для досягнення його мети, яка полягає у виявленні та фіксації відомостей про 

обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя 

кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його 

вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 

ст. 234 КПК України). Вказана слідча (розшукова) дія проводиться на підставі 

ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування ( ч. 2 ст. 234 
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КПК України) [171]. 

Слід зазначити, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді 

без конкретизації виду обшуку залежно від об’єкта. Підтримуємо точку зору 

М.А. Макарова, що оскільки у ч. 3 ст. 234 КПК йдеться саме про розгляд 

слідчим суддею клопотання про обшук у житлі чи іншому володінні особи, 

слідчий, прокурор не повинен додатково звертатися з відповідним клопотанням 

до слідчого судді, якщо необхідно провести обшук службових і виробничих 

приміщень підприємств, установ, організацій [201, с. 213‒214]. 

Будучи наділеним повноваженнями з розгляду клопотань про надання 

дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя забезпечує захист прав, свобод та 

інтересів учасників кримінального провадження та інших осіб. Здійснюючи 

розгляд клопотання для ухвалення рішення про проведення обшуку житла чи 

іншого володіння особи, що обмежує права та свободи відповідних учасників 

кримінального провадження, слідчий суддя зобов’язаний з’ясувати, чи 

відповідають вони вимогам, що до них пред’являються ч. 3 ст. 234 КПК. До 

клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших 

матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також 

витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається 

клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України) [171]. 

Проте, як свідчить судова практика, іноді такі вимоги ініціаторами 

клопотань ігноруються. Водночас науковцями неодноразово акцентувалась 

увага на законодавчій невизначеності питання щодо реагування слідчого судді 

у разі виявлення порушення цієї норми, та щодо доповнення ч. 4 ст. 234 КПК 

положенням, що слідчий суддя вправі повернути клопотання про обшук 

слідчому чи прокурору для усунення недоліків, якщо воно не відповідає 

вимогам [401, с. 131; 201, с. 210]. Крім того, нами поділяється пропозиція 

О.В. Білоус про необхідність розгляду такого клопотання у закритому судовому 

засіданні з метою недопущення розголошення таємниці досудового 

розслідування [401, с. 13]. 
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Законодавчі зміни, покликані забезпечити додаткові гарантії законності 

при проведенні обшуку, передбачені в ст. ст. 27, 107, 222 та 236 КПК України. 

Зокрема, передбачено обов’язкову фіксацію за допомогою звуко- та 

відеозаписувальних технічних засобів, проведення обшуку, а також обов’язкове 

фіксування за допомогою технічних засобів аудіо- та відеофіксації розгляду 

клопотань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій [11]. Обов’язкове фіксування процедури 

розгляду клопотання та проведення обшуку за допомогою технічних засобів 

має ключове значення для захисту прав, свобод та інтересів учасників цієї 

(слідчої) розшукової дії. 

Частина 4 ст. 107 КПК передбачає, що слідчий суддя, суд може обмежити 

чи заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до 

результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості 

розголошення відомостей досудового розслідування у разі, якщо на 

обґрунтування клопотання про проведення обшуку слідчий, прокурор надали 

результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій [171]. З цього 

приводу О.Ю. Татаров звертає увагу на те, що поза увагою законодавця 

залишилося питання щодо можливості використання матеріалів, якими 

обґрунтовуються підстави для проведення обшуку (протоколів допиту 

ключових свідків, «залегендованих» осіб), чи будь-яких інших матеріалів, 

ознайомлення з якими може призвести не тільки до розголошення відомостей, а 

й до нівелювання всієї тактики та планування досудового розслідування. Адже, 

під час обшуку може бути не досягнуто його мети. Однак потенційні 

«злочинці» матимуть змогу дізнатися із запису розгляду клопотання 

інформацію, якою володіє орган досудового розслідування, а також відомості 

про осіб, які співпрацюють з ним [368]. 

Крім цього, додатковою умовою забезпечення реалізації захисту прав 

учасників кримінального провадження вважаємо нещодавнє внесення змін до 

ч. 3 ст. 87 КПК України в частині визнання доказів недопустимими, які були 



  128 

 

отримані під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого 

володіння особи у зв’язку з недопущенням адвоката до цієї слідчої 

(розшукової) дії; під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без 

проведення повної технічної фіксації засідання [171]. Зазначені норми 

спрямовані, насамперед, на дотримання прав, свобод та інтересів особи 

уповноваженими суб’єктами (слідчим суддею, прокурором, слідчим) під час 

розгляду клопотання про проведення обшуку, а також в ході самого обшуку. 

При розгляді клопотання про проведення обшуку слідчому судді слід 

пам’ятати, що під час підготовки до проведення обшуку, слідчий, прокурор 

мають лише припущення щодо наявності певних речей та документів у 

приміщенні, що обшукується. Така слідча (розшукова) дія завжди проходить в 

умовах невизначеності та неочевидності. Слідчий суддя, приймаючи рішення 

про проведення обшуку, повинен враховувати можливість виникнення ситуації, 

коли під час обшуку стороною обвинувачення може бути виявлено значну 

кількість комп’ютерної техніки. Обсяг інформації, який зберігається на ній, 

може явно перевищувати технічну можливість її скопіювати. Як слушно 

зазначає О.Ю. Татаров, з одного боку, вилучення речей призведе до порушення 

вимог КПК України, а з іншого, нездійснення вилучення - до втрати доказів 

причетності осіб до протиправної діяльності [367]. Отже, вирішуючи питання 

про надання дозволу на вилучення техніки під час проведення обшуку, слідчий 

суддя повинен враховувати обставини, які можуть зумовити зупинку діяльності 

підприємства, установи чи організації, обмежити, чи взагалі унеможливити її, 

наслідком чого стане явне порушення права особи. 

Слідчий суддя повинен відмовити в задоволенні клопотання про 

проведення слідчої (розшукової) дії в житлі чи іншому володінні особи у разі, 

якщо прокурор, слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що 

було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи 

мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у 
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відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового 

розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в 

клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук 

є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей 

і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також 

встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, 

пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи (ч. 5 ст. 234 КПК 

України) [171]. Слід погодитися з точкою зору авторів одного з коментарів 

КПК України про те, що окрім підстав, які вказані у ч. 5 ст. 234 КПК, до 

прийняття рішення про відмову «…у задоволенні клопотання також можуть 

привести випадки, якщо суперечливими є відомості, викладені у клопотанні 

слідчого чи прокурора та документах і інших матеріалах, якими 

обґрунтовуються доводи клопотання; суддею встановлені порушення закону 

при оформленні процесуальних документів» [17, с. 594]. 

Законодавчою вимогою щодо розгляду клопотання про обшук є вимога 

про те, що таке клопотання розглядається за участю слідчого або прокурора 

(ч. 4 ст. 234 КПК України). Результати аналізу судової практики свідчать про 

те, що наведена вимога ігнорується слідчими суддями, а клопотання 

розглядається за відсутності вказаних осіб (див. Ухвала Бердичівського 

міськрайонного суду Житомирської області від 29 червня 2016 р. 

№274/2184/16-а ) [410]. Отже, неявка слідчого або прокурора є фактично 

невиконанням цими суб’єктами обов’язку довести обставини, передбачені ч. 5 

ст. 234 КПК. У таких випадках суддям доцільно відмовляти у задоволенні 

клопотання ще й з огляду на те, що однією із загальних засад кримінального 

провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає 

самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх 

правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації 

сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних 

обов’язків [406]. 
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Таким чином, вирішуючи питання про надання дозволу на проведення 

обшуку, слідчий суддя під час перевірки підстав реалізує функцію захисту прав 

від свавільного безпідставного їх обмеження і, отже, захищає права осіб. 

Більше того, навіть за умови надання дозволу на проведення обшуку, в ухвалі 

слідчого судді повинні бути зазначена мета обшуку та предмети, які слід 

відшукати, що убезпечує осіб від неправомірного вилучення речей на власний 

розсуд, а відповідно зловживань і порушень прав.  

Слід зауважити, що відмова слідчого судді у задоволенні клопотання про 

обшук, позбавляє слідчого, прокурора права повторно звертатися з цим же 

клопотанням, якщо не буде встановлено нові обставини, які не розглядалися 

попередньо (ч. 6 ст. 234 КПК) [171]. На нашу думку, це нововведення є 

безперечним позитивом з огляду на можливі зловживання сторони 

обвинувачення щодо звернення до слідчого судді. З іншого боку, заборона 

повторного звернення без установлення нових обставин надасть можливість 

зосередити увагу слідчого судді на інших, не менш важливих питаннях захисту 

прав, свобод та інтересів особи. 

Наведені випадки яскраво свідчать про те, що, здійснюючи розгляд 

клопотання для ухвалення рішення про проведення обшуку, що обмежує права 

та свободи відповідних учасників кримінального провадження, слідчий суддя 

реалізує дозвільні повноваження на виконання наскрізної функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи. 

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор може 

звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням після проведення 

обшуку (у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та 

майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні 

злочину). У разі, якщо слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання, 

докази отримані в результаті їх невідкладного проведення, є недопустимими, а 

отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому ст. 255 

КПК України (ч. 3 ст. 233 КПК України) [171]. Звернемо увагу на те, що 
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результати неправомірних дій слідчого втрачають доказове значення не під час 

судового провадження, а вже в ході досудового розслідування, що, 

безсумнівно, сприяє підвищенню якості досудового розслідування й додатково 

гарантує забезпечення прав і законних інтересів учасникам кримінального 

провадження. 

Важливим положенням, спрямованим на захист прав, свобод та інтересів 

учасника кримінального провадження, є те, що відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК 

ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні 

прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння 

особи лише один раз. Отже, якщо виникає необхідність повторно чи додатково 

здійснити обшук, слідчий зобов’язаний скласти відповідне клопотання, 

погодити його з прокурором, та звернутися до слідчого судді з тим, щоб він 

надав дозвіл на проведення цієї слідчої (розшукової) дії. 

Так, в ухвалі слідчого судді з-поміж інших відомостей зазначаються речі, 

документи або розшукувані особи, для виявлення яких проводиться обшук. 

Випадки, коли під час обшуку вилучаються речі та документи, які не мають 

відношення до кримінального провадження, без конкретизації в протоколі 

слідчої (розшукової) дії їх кількісно-якісної індивідуальної характеристики; 

вилучення документів з офісних приміщень кількох організацій, якщо дозвіл 

надано на вилучення документів лише однієї з них. Тобто, існує ризик 

вилучення речей і документів, які не мають відношення до кримінального 

провадження, що ускладнить у майбутньому доведення власником, 

користувачем факту їх вилучення. Відповідь безапеляційна – отримані в такий 

спосіб докази мають визнаватись судом недопустимими, оскільки згідно з ч. 7 

ст. 236 КПК слідчий, прокурор наділені правом «...оглядати і вилучати речі і 

документи...», а жодного положення, яке б надавало право прокурору, слідчому 

вилучати речі та документи без їхнього огляду КПК не містить. У зв’язку з цим 

В.І. Фаринник обґрунтовано пропонує доповнити ст. 87 КПК відповідними 

положеннями щодо визнання недопустимими доказів, здобутих під час 
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проведеного обшуку з порушенням порядку, передбаченого КПК [430, с. 244].  

Варто акцентувати увагу на важливості особливих вимог, що 

пред’являються до ухвалення рішень слідчих суддів за результатами розгляду 

клопотань про проведення відповідних слідчих (розшукових) дій. Вимога 

пред’явлення ухвали і надання її копії особі, яка володіє житлом чи іншим 

володінням, а за її відсутності ‒ іншій присутній особі (ч. 3 ст. 236 КПК 

України), безперечно спрямована на захист прав, свобод та інтересів особи. 

Ознайомлення з її змістом дасть можливість такому учаснику кримінального 

провадження співставити зазначені в ухвалі слідчим суддею речі, документи з 

безпосередньо вилученими під час обшуку та, у разі необхідності, ‒ оскаржити 

незаконні рішення слідчого, прокурора. 

На практиці слідчі судді досить часто обмежуються приблизним 

(«відкритим») переліком процесуально важливих речей і документів, про які 

вказується слідчим чи прокурором у клопотанні про надання дозволу на 

проведення обшуку, до чого додається формулювання «та інших речей і 

документів, які мають значення для досудового розслідування (для 

кримінального провадження)» [244, с. 55]. Вважаємо таку практику 

неприпустимою. В даному випадку, доцільно використати наукові «поради» 

О.Г. Шило, які стосуються того, якщо в ухвалі слідчого судді про проведення 

обшуку конкретно зазначено предмети, які мають бути вилучені, то факт їх 

вилучення відображається у протоколі обшуку. Якщо в процесі обшуку 

вилучаються також і інші предмети, які не були зазначені в ухвалі слідчого 

судді, – вони набувають статусу тимчасово вилученого майна, а також 

докладно описуються в протоколі обшуку або окремо у протоколі огляду. 

Аналогічне правило передбачено і стосовно проведення огляду – вилучені речі 

та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, 

вважаються тимчасово вилученими [457, с. 23]. 

Загальне правило про надання слідчим суддею дозволу на обшук житла 

чи іншого володіння особи має виняток. Так, відповідно до ст. 615 КПК, на 
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місцевості (адміністративній території), на якій діє правовий режим воєнного, 

надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції, у разі 

неможливості виконання у встановлені законом строки слідчим суддею 

повноважень, передбачених ст. ст. 234, 235 КПК, до осіб, які підозрюються у 

вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 109‒114-1, 258‒258-5, 260‒263-1, 294, 

348, 349, 377‒379, 437‒444 КК України, ці повноваження виконує відповідний 

прокурор [171]. У разі неможливості виконання у встановлені законом строки 

слідчим суддею визначених законом повноважень, прокурор повинен особисто 

вирішити питання щодо цих дій в порядку, передбаченому ст. ст. 234‒235 КПК. 

На наше переконання, вказане положення слід виключити зі ст. 615 КПК, як 

таке, що суперечить приписам ч. 2 ст. 30 Конституції України, де зазначається, 

що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 

проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що забезпечення реалізації 

слідчим суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи при наданні 

дозволу на проведення обшуку полягає у перевірці підстав для проникнення до 

житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді; обов’язковій 

технічній фіксації розгляду клопотання про обшук; розгляді клопотання про 

обшук та доданих до нього матеріалів за обов’язкової участі слідчого або 

прокурора, передбаченні чіткого переліку речей і документів, які підлягають 

відшуканню. 

У КПК України досить чітко визначено порядок призначення судових 

експертиз. Зокрема, КПК України передбачає наявність такої процесуальної дії, 

як «залучення експерта», а порядок проведення експертизи визначається 

іншими законодавчими актами (Законом України «Про судову експертизу» від 

25 лютого 1994 р., Інструкцією про призначення та проведення судових 

експертиз та експертних досліджень, затвердженою Наказом № 53/5 від 

08 жовтня 1998 р. та іншими). 

Не погоджуємось із точкою зору З.М. Топорецької, що залучення 
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експерта є процесуальною дією, яка має виключно організаційний характер і не 

є слідчою (розшуковою) дією, оскільки не є засобом отримання нових доказів у 

кримінальному провадженні чи перевірки раніше отриманих доказів (таким 

ознакам відповідає безпосередньо проведення експертизи) [381, с. 80]. На нашу 

думку, залучення експерта для проведення експертизи за дорученням слідчого 

судді, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження (ч. 1 

ст. 243 КПК України), є засобом отримання нових доказів у кримінальному 

провадженні. Сприяти у цьому сторонам кримінального провадження - 

обов’язок слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції 

якого здійснюється досудове розслідування (ч. 3 ст. 244 КПК України). 

Реалізуючи гарантії прав особи, яка звернулася з відповідним 

клопотанням, слідчий суддя за результатами розгляду клопотання задовольняє 

його, якщо така особа доведе, що для вирішення питань, що мають істотне 

значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. При 

цьому, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, 

або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи (ч. 6 

ст. 244 КПК України) [171].  

На нашу думку, таке нововведення є додатковою гарантією прав, свобод 

та інтересів особи, забезпечити яку покликаний саме слідчий суддя. Сприяючи 

суб’єкту звернення з клопотанням у реалізації його прав, свобод та інтересів, до 

ухвали про доручення проведення експертизи слідчий суддя може включити 

запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним 

клопотанням. Водночас слідчий суддя має право не включити до ухвали 

запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо 

відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають 

значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі (ч. 7 

ст. 244 КПК України) [171]. 

Незважаючи на відсутність у ст. 244 КПК України прямої вказівки на 

можливість відмови в задоволенні клопотання про проведення експертизи, саме 
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на наявність таких повноважень спонукає зміст цієї норми, де, зокрема, 

зазначається, що, крім задоволення клопотання, слідчий суддя наділений також 

повноваженнями: повернути клопотання особі, яка його подала, встановивши, 

що воно подано без додержання вимог (ч. 2 ст. 244 КПК України); за 

клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-

якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для 

вирішення клопотання (ч. 2 ст. 244 КПК України) [171].  

При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі 

необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням 

про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для 

експертизи відповідно до положень ст. 245 КПК України (ч. 8 ст. 244 КПК 

України) [171].  

Кримінальним процесуальним кодексом визначено, що особа, яка подала 

клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття 

не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана 

слідчим суддею обов’язковою (ч. 3 ст. 244 КПК України) [171]. З одного боку, 

неприбуття особи, яка подала клопотання, не порушуватиме засаду 

змагальності. Однак, в сторони кримінального провадження можуть виникнути 

сумніви щодо запитань, поставлених експерту, які, на її переконання, не 

дозволять надати повний та належний висновок з питань, для з’ясування яких 

необхідне проведення експертизи, або існують сумніви щодо наявності в 

експерта відповідних знань [67, с. 23‒24]. Вважаємо, що не лише сторони 

кримінального провадження, а й інші його учасники, інтересів яких стосується 

проведення експертизи, повинні мати можливість обстоювати / спростовувати 

обґрунтованість поставлених перед експертом запитань, їх повноту, 

компетентність та неупередженість експерта тощо. 

На нашу думку, надання права іншим учасникам кримінального 

провадження, інтересів яких стосується проведення експертизи, поряд з 

особою, яка подала клопотання про проведення експертизи, брати участь у 
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розгляді такого клопотання слідчим суддею, сприятиме реалізації їхніх прав, 

свобод та інтересів.  

У продовження зазначеної думки, пропонуємо внести відповідні зміни до 

частини третьої ст. 244 КПК України «Розгляд слідчим суддею клопотання про 

залучення експерта», яка матиме такий вигляд: 

«3. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не 

пізніше п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала 

клопотання, сторони кримінального провадження, інші учасники кримінального 

провадження, інтересів яких стосується проведення експертизи, 

повідомляються про місце та час розгляду клопотання, проте їх неприбуття не 

перешкоджає розгляду клопотання». 

Отже, забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи у процедурах розгляду клопотання про залучення 

експерта забезпечується шляхом надання можливості сторонам кримінального 

провадження та іншим його учасникам відстоювати свою позицію щодо 

доцільності проведення експертизи, обстоювати / спростовувати 

обґрунтованість поставлених перед експертом запитань, їх повноту, 

компетентність і неупередженість експерта. 

За ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування здійснюється 

й примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної 

експертизи (до ч. 3 ст. 242 КПК) [171]. О.В. Капліна вказує, що ч. 3 ст. 242 КПК 

не визначає, відповідно до якого порядку слідчий суддя має приймати рішення 

про примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної 

експертизи. Науковець відмічає, що цю прогалину можна вирішити на підставі 

аналогії закону, найбільш однотипною є процедура, передбачена у ст. 244 КПК, 

щодо розгляду слідчим суддею клопотання про залучення експерта [87, с. 622]. 

Обґрунтовуються й інші пропозиції, зокрема щодо залучення для 

проведення амбулаторної психіатричної та медичної експертизи, окрім 
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підозрюваного, таких суб’єктів, як потерпілий та свідок (у разі, коли під час 

здійснення тривалого дослідження необхідно встановити, чи можуть вони через 

свої фізичні вади правильно сприймати факти, що мають доказове значення, і 

давати показання про них) [201, с. 257]. Разом з тим варто погодитись, що 

надання слідчим суддею дозволу на направлення потерпілого для проведення 

стаціонарної психіатричної експертизи є грубим порушенням процесуального 

законодавства, а така експертиза стосується винятково особи, яка ймовірно 

вчинила суспільно небезпечне діяння [404]. 

На нашу думку, врахування законодавцем висловлених вище пропозицій 

сприятиме реалізації сторонами кримінального провадження своїх прав та 

законних інтересів, важливу роль у захисті яких на стадії досудового 

розслідування відіграє слідчий суддя. 

Одним із найбільш проблемних питань практики розгляду слідчими 

суддями відповідних клопотань є визначення підстав для направлення особи до 

медичного закладу для проведення стаціонарної судово-психіатричної 

експертизи. Таке питання вирішується під час досудового розслідування – 

ухвалою слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження в 

порядку, передбаченому для подання та розгляду клопотань щодо обрання 

запобіжного заходу (ч. 2 ст. 509 КПК України) [171]. 

Наявність висновку амбулаторної експертизи про необхідність здійснення 

тривалого спостереження та дослідження особи є підставою для проведення 

стаціонарної судово-психіатричної експертизи. Вирішуючи питання про 

направлення особи до медичного закладу для проведення такої експертизи, 

слідчому судді необхідно брати до уваги правові позиції ЄСПЛ, відповідно до 

яких тримання особи у психіатричному закладі без достатніх на те підстав є 

позбавленням свободи у значенні підпункту «е» пункту 1 ст. 5 Конвенції (п. 67 

рішення від 5 червня 2014 р. у справі «Акопян проти України», п. 105 рішення 

від 17 квітня 2014 р. у справі «Руденко проти України». Поняття позбавлення 

свободи поєднує у собі як об’єктивний елемент, а саме тримання особи в 



  138 

 

обмеженому просторі протягом значного періоду часу, так і суб’єктивний 

елемент, тобто відсутність достовірної згоди особи на таке тримання (п. п. 71 

і 74 рішення від 16 червня 2005 р. у справі «Шторк проти Німеччини») [404]. 

Європейський суд з прав людини наголошує, що відповідно до його 

усталеної практики особа не може вважатися «психічно хворою» та бути 

позбавленою свободи, якщо не дотримано трьох нижченаведених мінімальних 

умов: по-перше, об’єктивна медична експертиза повинна достовірно 

встановити, що особа є психічно хворою; по-друге, психічний розлад має бути 

таким, що обумовлює примусове тримання особи у психіатричній лікарні; по-

третє, необхідність продовжуваного тримання у психіатричній лікарні залежить 

від стійкості захворювання (п. 39 рішення від 24 жовтня 1979 року у справі 

«Вінтерверп проти Нідерландів») [404]. 

Отже, з метою забезпечення прав, свобод та інтересів підозрюваного під 

час розгляду клопотання про направлення особи для проведення стаціонарної 

психіатричної експертизи на підставі висновку амбулаторної психіатричної 

експертизи, слідчі судді, досліджуючи обставини кримінального провадження, 

зобов’язані використовувати правові позиції ЄСПЛ. Така діяльність слідчого 

судді сприятиме забезпеченню реалізації функції захисту прав, свобод та 

інтересів особи. 

Незважаючи на те, що така слідча (розшукова) дія, як огляд трупа, 

пов’язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК України), не віднесена до тих, що 

повинні проводитись за рішенням слідчого судді, вважаємо, що процесуальний 

порядок її проведення повинен бути змінений. Обґрунтуємо нашу позицію. 

Виймання трупа з місця його поховання негативно впливає на 

психологічний стан близьких родичів покійного, а також стосується морально-

етичних норм більше, ніж будь-яка інша процесуальна дія. Тому не дивно, що 

огляд трупа, пов’язаного з ексгумацією, часто супроводжується конфліктом 

слідчого, прокурора з родичами покійного. Такі конфлікти нерідко спричинені 

обставинами релігійно-етнічного характеру, відсутністю у родичів померлого 
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впевненості у відновленні могили та її реквізитів у первинному вигляді або в 

належному відновленні місця поховання, порушеннями у процесі ексгумації 

цілісності інших могил тощо [247, с. 55]. Факт заперечення родичами загиблого 

можливості проведення цієї слідчої (розшукової) дії свідчить про конфлікт 

інтересів учасників кримінального провадження, вирішення якого повинно 

відбуватись у судовому порядку. 

З огляду на це саме слідчий суддя як гарант захисту прав, свобод та 

інтересів особи у досудовому кримінальному провадженні, а не прокурор, 

повинен приймати рішення про ексгумацію трупа у разі незгоди з таким 

рішенням родичів покійного. На нашу думку, внесення відповідних 

законодавчих змін до процесуального порядку огляду трупа, пов’язаного з 

ексгумацією, продиктоване тим, що така слідча (розшукова) дія пов’язана із 

вторгненням у сферу особистих прав і її проведення лише за рішенням сторони 

обвинувачення може призвести до суттєвого обмеження права особи на 

невтручання в особисте і сімейне життя родичів загиблого. 

В обґрунтування висловленої нами позиції зазначимо, що під час дії КПК 

України 1960 р. у науковій літературі наголошувалось на необхідності 

закріплення судового порядку отримання дозволу на ексгумацію трупа у 

випадку незгоди родичів [173, с. 13]. Пізніше схожі думки висловили й інші 

науковці [120, с. 7; 201, с. 85‒86]. Відомий такий процесуальний порядок цієї 

слідчої (розшукової) дії і законодавству інших країн (ч. 3 ст. 177 КПК 

Республіки Азербайджан та ст. 119 КПК Республіки Молдова) [393]. 

Вважаємо, що правового регулювання вимагає уся процедура 

примусового огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією, що включає звернення з 

відповідним клопотанням, чітке визначення суб’єктів, строків його розгляду, а 

також рішення, які приймаються за наслідками відповідного клопотання. 

Враховуючи викладене, пропонуємо ч. ч. 1‒3 ст. 239 КПК України 

«Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією» подати у такій редакції: 

«1. Ексгумація трупа здійснюється за постановою прокурора. Про 
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ексгумацію трупа попередньо повідомляються родичі покійного. У разі, якщо 

родичі заперечують проти її проведення, слідчий за погодженням з 

прокурором, або прокурор подає клопотання про ексгумацію трупа до 

місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган 

досудового розслідування. 

2. Розгляд клопотання про примусову ексгумацію трупа здійснюється 

одноособово слідчим суддею не пізніше п’яти днів із дня його надходження до 

суду. У разі необхідності додаткового з’ясування обставин на підтвердження 

підстав, викладених у клопотанні, слідчий суддя призначає його до розгляду з 

одночасним викликом слідчого, прокурора, який звернувся із клопотанням. 

3. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу 

про примусову ексгумацію трупа, або про відмову в її проведенні. Копія ухвали 

надсилається слідчому, прокурору, родичам покійного не пізніше дня, 

наступного за днем її постановлення, та підлягає негайному виконанню 

службовими особами органів місцевого самоврядування в порядку, 

передбаченому для виконання судових рішень». 

У контексті предмета дослідження слід з’ясувати зміст функції захисту 

прав, свобод та інтересів особи при проведенні інших слідчих (розшукових) 

дій. Зокрема, законодавцем у ч. 1 ст. 225 КПК України передбачена участь 

слідчого судді у процедурах допиту свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні, а також одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб, у виняткових випадках, пов’язаних із необхідністю 

отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, 

якщо через існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їх 

тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит 

в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань [171]. 

Існування зазначеного інституту становить виняток із загального правила 

про безпосередність дослідження доказів судом. З позиції законодавця, слідчий 

суддя є суб’єктом, діяльність якого спрямована на забезпечення того, що 



  141 

 

доказова база у кримінальному провадженні буде формуватися в умовах 

дотримання прав і свобод його учасників та реалізації процесуальних гарантій 

допустимості і, як наслідок, достовірності, отриманих доказів. 

Діяльність слідчого судді з розгляду клопотання про проведення допиту 

свідка чи потерпілого під час досудового розслідування полягає в з’ясуванні 

достатності підстав для прийняття процесуального рішення – винесення ухвали 

про проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні, тобто для реалізації своїх прав у кримінальному 

провадженні Таким чином, як зазначає С.І. Смик, слідчий суддя реалізує 

повноваження зі сприяння сторонам кримінального провадження у збиранні 

доказів, що за своєю суттю відрізняється від судового контролю [351, с. 172]. 

Учасниками слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 225 КПК України, 

є, поряд зі свідком, потерпілим, з боку обвинувачення: слідчий, прокурор, 

представник потерпілого та законний представник у випадках, установлених 

КПК; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, їхні 

захисники та законні представників. Тим самим, слідчий суддя є гарантом 

дотримання прав та законних інтересів вказаних учасників кримінального 

провадження для забезпечення завдань досудового розслідування. 

Що стосується безпосередньо процедури допиту, то суд контролює 

дотримання правил його здійснення сторонами, щоб уникнути зайвого 

витрачання часу, захистити свідків, потерпілих від образи та забезпечує 

необхідний порядок судового засідання (ч. 3 ст. 352 КПК України). Слідчий 

суддя не повинен втручатися у здійснення сторонами допиту, він може тільки 

за протестом сторони знімати питання, які не стосуються суті кримінального 

провадження. Таке втручання зумовлюється необхідністю досягнення 

ефективності допиту для встановлення обставин кримінального 

правопорушення. 

Таким чином, самостійний характер повноважень слідчого судді у 
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кримінальному провадженні дає можливість виділити таку кримінальну 

процесуальну функцію, як сприяння учасникам кримінального провадження у 

збиранні доказів. У порядку ст. 225 КПК України мова йде, насамперед, про 

забезпечення можливості отримання допустимих доказів, подання яких у 

майбутньому буде утруднено або унеможливлено.  

Здійснюючи захист прав, свобод та інтересів людини на стадії досудового 

розслідування, слідчий суддя наділений повноваженнями із забезпечення 

законності та обґрунтованості обмеження прав та свобод учасників 

кримінального провадження та інших осіб при ініціюванні негласної слідчої 

(розшукової) дії (далі ‒ НСРД). До таких дозвільних повноважень слід віднести 

перевірку підстав для проведення НСРД у виняткових невідкладних випадках 

(ч. ч. 2, 3 ст. 250 КПК); вирішення питання про провадження: втручання у 

приватне спілкування (ч. 1 ст. 258 КПК), крім випадків здобуття відомостей з 

електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не 

обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов’язаний з 

подоланням системи логічного захисту), обстеження публічно недоступних 

місць, житла чи іншого володіння особи (ч. 4 ст. 267 КПК); установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу (ч. 2 ст. 268 КПК); спостереження 

за особою (ч. 2 ст. 269 КПК); аудіо-, відеоконтроль місця (ч. 2 ст. 270 КПК); про 

продовження строків проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

(ст. 249 КПК). 

За даними статистики, у 2017 році наявна тенденція до зростання майже 

на дві третини у порівнянні з 2016 роком (з 2947 до 4775, або +62 %) кількості 

відхилених судами клопотань слідчих про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та їх питомої ваги (5,9 % проти 4,7 %) [8], що засвідчує 

важливу роль слідчого судді у забезпеченні дотримання прав, свобод та 

інтересів учасників кримінального провадження, їх захисті від неправомірного 

обмеження таких прав. 

Першочергове значення для обмеження прав, свобод та інтересів особи 
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при проведенні НСРД має об’єктивно існуюча неможливість отримання 

інформації в інший спосіб. Саме слідчий суддя уповноважений законом 

з’ясовувати віднесення конкретної ситуації до таких, що унеможливлює 

отримання інформації в інший спосіб, окрім проведення НСРД. Тому 

очевидним є висновок про те, що ухвала слідчого судді, якою надано дозвіл на 

проведення НСРД, повинна містити мотивування, яке б пояснювало, чому суд у 

конкретній ситуації дійшов переконання щодо можливості відступити від 

засади недоторканності приватного життя і чому відсутня можливість отримати 

доказову інформацію в інший спосіб. 

На відміну від процедури застосування запобіжного заходу, де 

підозрюваний (обвинувачений) має можливість ознайомитися з аргументами 

органів досудового розслідування та протиставити їм свою позицію в рамках 

судового розгляду цього питання, процедура судового розгляду клопотання про 

проведення НСРД, можливість будь-якої активності носія прав, свобод, та 

інтересів виключається апріорі. Пасивність учасника, дотримання прав якого 

контролюється, є вимушеною [267, с. 52‒53]. Однак, та обставина, що 

ініціатором реалізації повноважень слідчого судді у таких випадках буде не 

тільки учасник кримінального провадження, а й інша особа, не звільняє 

слідчого суддю від обов’язку з’ясування доцільності обмеження прав, свобод та 

інтересів особи в результаті ініційованої слідчим, прокурором НСРД. 

Варто уточнити, що, ухвалюючи рішення про проведення 

правообмежувальних процесуальних дій у рамках НСРД, слідчий суддя 

санкціонує правообмеження, але за умови досягнення мети, та за умови 

неможливості досягти її в інший спосіб. В таких повноваженнях проявляється 

характерна риса функції захисту прав, свобод та інтересів особи, яка, на відміну 

від аналогічної функції захисника, спрямована не на відстоювання інтересів 

конкретного клієнта, а на захист прав, свобод та інтересів людини загалом. Так, 

розглядаючи питання про надання дозволу на проведення НСРД, слідчий суддя 

має оцінити можливі ризики не лише в частині обмеження прав та свобод 
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особи, на викриття протиправної діяльності якої спрямована вказана 

процесуальна дія, а й оцінити загрозу порушення прав, свобод та інтересів 

інших учасників кримінального провадження (конфідентів, потерпілих та ін.). 

Слід також зазначити, що реалізується вказана «наскрізна» функція 

слідчого судді залежно від питань, які ним вирішуються на відповідному етапі 

кримінального провадження. Розглянувши клопотання про надання дозволу на 

проведення НСРД, обґрунтоване відповідними доводами слідчого, прокурора, у 

слідчого судді за результатами судового розгляду, має сформуватися внутрішнє 

переконання ‒ такий стан свідомості судді, коли він вважає наявні докази 

достатніми для вирішення питання про існування чи відсутність фактів, що 

входять у предмет доказування, впевнений у правильності свого висновку та 

готовий до практичних дій відповідно до отриманих знань [89, с. 19]. 

Натомість, причинами відмов у задоволенні клопотань доволі часто є 

недоведеність слідчим у клопотаннях неможливості отримання доказів без 

проведення зазначених дій, внесення клопотань слідчими, чиї повноваження не 

підтверджуються матеріалами кримінальних проваджень, неналежне 

оформлення прокурором погодження клопотання [83, с. 18] тощо. 

Законність та обґрунтованість прийняття рішення про надання дозволу на 

проведення НСРД значною мірою залежить від специфіки конкретної ситуації, 

джерелом інформації про яку є матеріали кримінального провадження. Так, 

Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у кримінальному провадженні передбачає, що 

«клопотання слідчого, прокурора слідчому судді про дозвіл на проведення 

НСРД повинно відповідати матеріалам кримінального провадження, які 

надаються лише на вимогу слідчого судді для підтвердження необхідності 

проведення НСРД» [285]. 

Реалізуючи свої повноваження, передбачені ст. 250 КПК, слідчий суддя, 

залежно від оцінки ним ситуації, уповноважений прийняти одне з двох рішень: 

 постановити ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення 
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НСРД, що передбачає не лише негайне припинення НСРД, а й недопустимість 

використання вже отриманої інформації як доказу та неможливість 

продовження здійснення розпочатої НСРД; 

 постановити ухвалу про надання дозволу на проведення НСРД. 

Законодавець покладає на слідчого суддю обов’язок перевірити підстави для 

проведення вже розпочатої НСРД, оцінити їх законність і достатність для 

продовження такої дії. Цим власне характеризується попереджувальний 

характер діяльності слідчого судді, який полягає у недопущенні можливих 

незаконних обмежень прав, свобод та інтересів особи у майбутньому. 

Отже, лише у виняткових випадках, пов’язаних з врятуванням життя 

людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, 

забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та інтересів 

особи при проведенні НСРД здійснюється «постфактум» і проявляється в оцінці 

слідчим суддею доцільності, законності та обґрунтованості проведення слідчої 

(розшукової) дії вже після її початку. 

Таким чином, дослідження нормативної регламентації повноважень 

слідчого судді та практики їх реалізації при провадженні таких слідчих 

(розшукових) дій, як обшук, проведення експертизи, огляд трупа, пов’язаний з 

ексгумацією, допит свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні, а також негласних слідчих (розшукових) дій, дало 

можливість дійти висновку, що забезпечення реалізації слідчим суддею функції 

захисту прав, свобод та інтересів особи при проведенні слідчих (розшукових) 

дій полягає в дотриманні законності й обґрунтованості при обмеженні прав та 

свобод учасників кримінального провадження, а також інших осіб 

(проявляється у дозвільних повноваженнях; повноваженнях з перевірки підстав 

для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого 

судді; обов’язковій технічній фіксації розгляду клопотання про обшук); 

сприянні сторонам кримінального провадження у збиранні доказів. 
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3.2 Забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи під час застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження 

 

Заходи забезпечення кримінального провадження являють новий 

(порівняно з раніше чинним законодавством України) інститут кримінального 

процесуального права, п’ятирічний досвід застосування якого довів його 

корисність і доцільність впровадження. Нормативна модель інституту заходів 

забезпечення кримінального провадження є результатом імплементації 

європейських стандартів захисту прав людини у сфері кримінального 

судочинства, конвергенції їх процесуальної форми у демократичних країнах, 

розвиток законодавства яких визначається фундаменталізацією прав людини та 

дією принципу верховенства права [430, с. 74]. 

Загалом, питанням процесуального забезпечення прав, свобод та інтересів 

учасників кримінального провадження під час застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження присвячено роботи О.М. Бондаренка, 

В.Я. Горбачевського, І.В. Гловюк, В.А. Завтура, Г.К. Кожевнікова, 

О.М. Миколенка, М.А. Макарова, В. В. Назарова, А.О. Побережника, 

С.М. Смокова, Л.Д. Удалової, В.І. Фаринника, О. Г. Шило та ін. [35; 62; 109; 

142; 221; 241; 261; 353; 402; 430; 454]. Дослідження їх наукових поглядів на 

окремі проблемні аспекти застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження сприятиме внесенню науково обґрунтованих пропозицій, 

спрямованих на забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи під час застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. У практичній діяльності слідчих суддів 

викликають труднощі, пов’язані з: визначенням достатності підстав для 

застосування відповідних заходів забезпечення; необхідністю відповідного 

ступеня втручання у права і свободи учасника кримінального провадження та 
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інших осіб; наданням їм реальної можливості реалізувати свої права (приймати 

участь у розгляді клопотання, мати захисника та ін.). 

Під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження 

тією чи іншою мірою відбувається обмеження конституційних прав людини. 

Навіть коли особа не заперечує проти обмеження її прав та свобод, що 

пов’язане зі застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження, 

вони все одно мають примусовий характер, оскільки сама можливість 

застосування примусу передбачена законом [458, c. 118]. 

Більшість заходів забезпечення кримінального провадження, зважаючи, 

що під час їх застосування має місце суттєве тимчасове обмеження прав та 

інтересів осіб, проводяться лише на підставі ухвали слідчого судді: привід (ч. 2 

ст. 140 КПК); накладення грошового стягнення (ч. 2 ст. 144 КПК); тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом (ч. 2 ст. 148 КПК); 

відсторонення від посади (ч. 2 ст. 154 КПК), окрім тимчасового відсторонення 

судді від здійснення правосуддя; тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 

ст. 159 КПК); арешт майна (ч. 2 ст. 170 КПК); запобіжні заходи (ч. 4 ст. 176 

КПК); затримання з метою приводу (ст. 190 КПК) [427, с. 43‒47]. 

Як свідчить аналіз зазначених законодавчих положень, такі заходи 

забезпечення кримінального провадження можуть застосовуватись: із власної 

ініціативи слідчого судді (судовий виклик, привід, накладення грошового 

стягнення); за ініціативи сторін кримінального провадження (судовий виклик, 

привід, тимчасовий доступ до речей і документів); за ініціативи сторони 

обвинувачення (привід, накладення грошового стягнення, тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, 

тимчасовий доступ до речей і документів, арешт майна та запобіжні заходи); за 

ініціативи інших учасників кримінального провадження (арешт майна). 

У кримінальному провадженні вимога дотримання прав і свобод осіб має 

специфічний характер, оскільки закон дозволяє, всупереч їх волі та бажанню, 

обмеження цих прав і свобод виключно в передбаченому КПК України 
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порядку, у тому числі через застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, котрі застосовуються лише на підставі ухвали слідчого судді - 

про задоволення чи відмову у задоволенні клопотання про застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження. Свої повноваження у більшості 

випадків слідчий суддя реалізує лише за наявності відповідного клопотання 

прокурора або клопотання слідчого, погодженого з прокурором. Доведення 

існування законних підстав для застосування чи скасування заходів 

забезпечення кримінального провадження КПК України покладає на особу, що 

звернулася із відповідним клопотанням, в переважній більшості такими є 

слідчий та прокурор. 

Кримінальний процесуальний кодекс України також передбачає 

можливість продовження строків таких заходів забезпечення кримінального 

провадження, як тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 

(ст. 153 КПК України), відсторонення від посади (ст. 158 КПК України), 

запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту (ч. 6 ст. 181 КПК України) та 

тримання під вартою (ст. 199 КПК України).  

Слідчий суддя повинен відмовити у задоволенні клопотання про 

застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, 

якщо прокурор не доведе, що обставини, які стали підставою для їх 

застосування, продовжують існувати та сторона обвинувачення не мала 

можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було застосовано 

відповідний захід забезпечення кримінального провадження, іншими 

способами протягом дії попередньої ухвали. В даному випадку КПК України 

встановлює спростовну презумпцію на користь особи, щодо якої клопочеться 

про продовження заходу забезпечення кримінального провадження. Натомість, 

слідчий суддя оцінює доводи слідчого, прокурора, що ґрунтується на 

припущенні, що протягом дії попередньої ухвали стороною обвинувачення 

вжито усіх заходів аби забезпечити дієвість кримінального провадження, а 

фактичні обставини, що стали підставою для прийняття первісного рішення не 
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зазнали істотних змін [108, с. 83]. 

За рішенням слідчого судді можливе застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, а значить – ймовірне обмеження прав, свобод та 

законних інтересів таких суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності як: 

підозрюваний, свідок, потерпілий, а також інші особи залежно від обставин 

кримінального провадження (в тому числі юридична особа, щодо якої 

здійснюється провадження; фізична чи юридична особа, яка в силу закону несе 

цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) 

підозрюваного, а також юридична особа, щодо якої здійснюється провадження; 

будь-яка фізична або юридична особа, за наявності достатніх підстав вважати, 

що її майно є матеріальним об’єктом, яке було знаряддям вчинення 

кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші 

відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що 

встановлюються під час кримінального провадження, гроші, цінності та інші 

речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною 

особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення); третя особа, 

якщо вона набула майно безоплатно або за вищу чи нижчу ринкової вартості й 

знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, 

зазначених у п. 1‒4 ч. 1 ст. 96-2 КК України; володілець речей і 

документів) [171]. 

Одним із критеріїв застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження є відповідність потреб досудового розслідування необхідному 

ступеню втручання у права і свободи особи (правило пропорційності 

втручання). Правило пропорційності пов’язане з необхідністю дотримання 

відповідності обсягу обмеження прав та свобод при застосуванні заходів 

забезпечення кримінального провадження обставинам відповідного 

кримінального провадження. Якщо тяжкість втручання у права та свободи 

переважає суспільний інтерес, то обмеження приймає форму неспіврозмірного. 

Це означає, що при певних обставинах держава повинна відмовитися від 
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переслідування законного суспільного інтересу, так як приватний інтерес має 

перевагу [184, с. 49]. Відповідно до висновків ЄСПЛ при розгляді конкретних 

справ слідчий суддя повинен визначити: чи законна мета встановленого 

обмеження; чи є заходи, застосовані з метою обмеження прав чи свобод, 

пропорційними потребам такого втручання [290, с. 45‒49]. 

Враховуючи, що порядок застосування заходів забезпечення регулюється 

не лише КПК України, але й низкою роз’яснень вищих судових органів, рішень 

ЄСПЛ, які визнаються національним законодавством (ст. 17 Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини») джерелом права, на нашу думку, забезпечення реалізації слідчим 

суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи при прийнятті 

процесуального рішення про застосування заходу забезпечення кримінального 

провадження здійснюється слідчим суддею на двох рівнях: 

1) внутрішній – перевірка законності та обґрунтованості клопотання про 

застосування заходу забезпечення кримінального провадження, яке передбачає 

відповідні обмеження прав, свобод особи у ході досудового розслідування; 

2) зовнішній – перевірка законності та обґрунтованості клопотання про 

застосування заходу забезпечення кримінального провадження з позиції 

практики ЄСПЛ (врахування положень Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, а також практики ЄСПЛ у сфері кримінального 

судочинства з метою недопущення як невиправданого обмеження прав, свобод 

та інтересів особи, так і невиправданого надмірного контролю, що може мати 

вияв у надто високих вимогах до обсягу доказів чи обґрунтованості клопотань 

на стадії досудового розслідування та значно ускладнити процес доказування 

стороною обвинувачення). 

Перевірка законності та обґрунтованості клопотання про застосування 

заходу забезпечення кримінального провадження на внутрішньому рівні 

полягає у з’ясуванні слідчим суддею достатності підстав для застосування 

відповідного заходу забезпечення кримінального провадження на підставі норм 
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національного законодавства. До таких, зокрема, можна віднести оцінку 

обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу (ч. 1 ст. 178 КПК 

України), роз’яснення прав підозрюваному, який прибув або доставлений для 

участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу (ч. 2 ст. 193 

КПК України), забезпечення учасникам кримінального провадження, які не 

володіють чи недостатньо володіють державною мовою, права заявляти 

клопотання рідною або іншою мовою, якою вони володіють (ч. ч. 1, 3 ст. 29 

КПК України) та ін. 

Зовнішній рівень перевірки законності та обґрунтованості клопотання про 

застосування заходу забезпечення кримінального провадження полягає у 

дотриманні слідчим суддею визнаних прогресивною міжнародною спільнотою 

стандартів у сфері кримінального судочинства, які містяться в різноманітних за 

своєю правовою природою документах та можуть носити як обов’язковий, так 

і рекомендаційний характер. До таких, зокрема, можна віднести визначені у 

ст. 5 Конвенції стандарти дотримання прав і свобод особи: законність 

позбавлення свободи, обґрунтованість (наявність обґрунтованої підозри та 

ризиків неправомірної процесуальної поведінки), поінформованість про 

підстави позбавлення свободи, право на судовий розгляд в порядку контрольної 

функції суду [148]. 

Отже, забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи при прийнятті процесуального рішення про 

застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження 

здійснюється слідчим суддею на внутрішньому та зовнішньому рівнях як 

шляхом безпосереднього використання джерел кримінального процесуального 

права, так і шляхом зобов’язання дотримання норм кримінального 

процесуального закону іншими владними суб’єктами – прокурором, слідчим, 

оперативними підрозділами та ін. 

Зважаючи на те, що КПК України та відповідні роз’яснення вищих 

судових органів не містять положень про те, за якою процедурою повинен 
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здійснюватись розгляд слідчим суддею клопотань про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, вважаємо, що у такому разі мають 

бути дотримані правила судового розгляду, визначені Главою 28 КПК України. 

Охарактеризувавши загальні положення забезпечення реалізації слідчим 

суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи під час застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, вважаємо доцільним 

з’ясувати суть та особливості забезпечення реалізації слідчим суддею цієї 

функції під час застосування окремих заходів забезпечення кримінального 

провадження на стадії досудового розслідування.  

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та 

документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у 

володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з 

ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим 

суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних 

інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку 

здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких 

електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах 

систем зв’язку, без їх вилучення [171]. Рішення про проведення тимчасового 

доступу до речей і документів приймає слідчий суддя, про що виносить 

відповідну ухвалу, за вмотивованим клопотанням слідчого, погодженого з 

прокурором, або за клопотанням прокурора [171]. Якщо сторона, яка 

звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що 

існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання 

розглядається слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони 

знаходяться [17, с. 429]. 

Слідчий суддя повинен визначити строк дії ухвали, тобто строк, 

упродовж якого може бути здійснено доступ до речей і документів; чітко 

визначити особу, якій надано право на його проведення; обґрунтувати в ухвалі 

підстави вилучення документів, з’ясувати можливість застосування меншого 
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строку дії такої ухвали. Також, при визначенні доведеності наявності достатніх 

підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи 

документів, слідчий суддя повинен досліджувати та оцінювати обставини, на 

які посилається сторона кримінального провадження в клопотанні, за своїм 

внутрішнім переконанням, у кожному конкретному випадку виходячи з 

належності, достовірності, допустимості та достатності доказів, зібраних на 

підтвердження вказаних обставин [359]. До уваги повинна братись загальна 

ситуативна характеристика кримінального провадження в цілому та логічні 

зв’язки між його окремими обставинами [108, с. 100]. 

У статтях 161 та 162 КПК України, відповідно, визначено, речі і 

документи, до яких заборонено доступ (листування або інші форми обміну 

інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка 

представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги; об’єкти, які 

додані до такого листування або інших форм обміну інформацією), а також речі 

і документи, які містять охоронювану законом таємницю (інформація, що 

знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм 

за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які 

можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити 

таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі 

така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити 

банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого 

характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів 

телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у 

тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання 

тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в 

базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 

державна таємниця) [171]. 

Як свідчить практика, під час розгляду слідчими суддями клопотань про 

тимчасовий доступ до речей та документів виникає низка складних для 
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вирішення питань. Зокрема, щодо визначення переліку документів, що 

додаються до клопотання про надання тимчасового доступу до речей та 

документів. Слідчий, прокурор часто обмежуються лише наданням інформації 

про внесення відомостей до ЄРДР, копій протоколів допиту свідків, постанов 

про створення групи слідчих, рапортів оперативних співробітників. Так, 

найрозповсюдженішими порушеннями, які допускаються слідчими та 

прокурорами, є не долучення до клопотання про тимчасовий доступ до речей і 

документів належним чином засвідченої копії витягу з ЄРДР щодо 

кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання; не 

зазначення в клопотанні правової кваліфікації кримінального правопорушення, 

а лише вказівка на статтю (частину статті) КК України; відсутність повних та 

конкретних відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких 

планується отримати [293]. Як уявляється, у разі виявлення таких недоліків під 

час розгляду відповідних клопотань про тимчасовий доступ до речей та 

документів, з метою реалізації функції захисту прав, свобод та інтересів особи, 

слідчий суддя повинен відмовляти в їх задоволенні. 

Що стосується процесуального порядку розгляду клопотань, які містять 

охоронювану законом таємницю, то слідчий суддя, виходячи з положень п. 4 

ч. 2 ст. 27 КПК, повинен прийняти рішення про розгляд таких клопотань у 

закритому судовому засіданні. Отже, слідчий суддя у кожному випадку 

повинен визначати форму судового засідання, достатність підстав для надання 

матеріалів клопотання з доданими на його обґрунтування матеріалами 

кримінального провадження на ознайомлення особам, прав, обов’язків та 

інтересів яких стосується відповідна ухвала. 

У разі прийняття рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до 

речей і документів, з метою забезпечення реалізації функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі і 

документи, в ухвалі слідчий суддя, з-поміж іншого, має зазначити: прізвище, 

ім’я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які 
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мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назву, опис, інші 

відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен 

бути наданий тимчасовий доступ; відповідне розпорядження надати 

(забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі 

особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо 

відповідне рішення було прийнято слідчим суддею (ч. 1 ст. 164 КПК 

України) [171].  

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає не тільки в можливості 

вилучити їх (здійснити виїмку), але й у можливості ознайомитися з ними, 

зробити їхні копії [329, с. 146]. На вимогу володільця особою, яка пред’являє 

ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію 

вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або 

оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної 

техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної 

техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий 

доступ до речей і документів (ч. 4 ст. 165 КПК України) [171]. Важливо 

зазначити, що відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК доступ до речей і документів, що 

містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися 

особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. 

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і 

документів може стати постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку 

з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів [171]. При 

цьому, визначаючи достатність підстав для проведення обшуку під час 

розгляду відповідного клопотання, слідчий суддя повинен з’ясувати 

дотримання особою, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і 

документів, процедури виконання вказаного заходу забезпечення 

кримінального провадження (ст. 165 КПК України). Зазначений комплекс 

повноважень слідчого судді спрямований на захист прав, свобод та інтересів 

фізичних або юридичних осіб, у володінні яких перебувають, або можуть 
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перебувати відповідні речі і документи. 

Під час досудового розслідування відсторонення від посади може бути 

здійснене на підставі рішення слідчого судді на строк не більше двох місяців 

щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого 

чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину – щодо особи, 

яка є службовою особою правоохоронного органу (ч. ч. 1, 2 ст. 154 КПК). Із 

загального правила про прийняття слідчим суддею вказаного рішення є виняток 

- цей захід забезпечення кримінального провадження застосовується за 

рішенням Президента України та Вищої ради правосуддя, а не слідчим суддею, 

судом [87, с. 277]. 

Предметом обмеження під час відсторонення від посади є право особи на 

працю, гарантоване ст. 43 Конституції України. «Його значущість для особи є 

не меншою, ніж, наприклад, права на недоторканність житла, або таємницю 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. З огляду 

на це виявляється логічною позиція законодавця, який надав слідчому судді 

виключне право відсторонення підозрюваного…» [118, с. 229]. 

Саме слідчий суддя при розгляді питання про відсторонення від посади є 

гарантією зваженого, об’єктивного і неупередженого підходу до розгляду 

клопотання сторони обвинувачення під час вирішення конфлікту інтересів між 

правами громадянина та інтересами держави, в особі сторони 

обвинувачення [13, с. 6‒7]. 

Однією із вимог до клопотання про відсторонення від посади 

законодавець визначає перелік свідків, яких слідчий та прокурор вважають за 

необхідне допитати під час розгляду такого клопотання (п. 7 ч. 2 ст. 155 КПК 

України). Слід зауважити, що під час розслідування окремих категорій 

кримінальних проваджень (наприклад, під час досудового розслідування 

кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності) свідки можуть 

бути взагалі відсутні, водночас у матеріалах, поданих в обґрунтування 

клопотання, можуть знаходитись докази, що містяться в інших процесуальних 
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джерелах, наприклад, у документах.  

На наше переконання, слідчий суддя не повинен обґрунтовувати рішення 

про відсторонення від посади відомостями, що містяться в доказах, з якими 

сторона обвинувачення не ознайомлювала підозрюваного, його захисника, 

законного представника. Доречно зауважити, що науковцями з цього приводу 

обґрунтовувалось внесення відповідних законодавчих змін до ч. 2 ст. 155 КПК 

України, як, власне й до ч. 2 ст. 150 КПК України, яка регламентує порядок 

розгляду клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом [108, с. 119‒120]. 

Отже, забезпечуючи реалізацію прав, свобод та інтересів особи, слідчий 

суддя під час розгляду клопотання про відсторонення від посади повинен 

з’ясувати: чи достатньо підстав підозрювати особу у вчиненні кримінального 

правопорушення; чи дійсно перебування на посаді підозрюваного сприяло 

вчиненню кримінального правопорушення; чи достатньо підстав вважати, що 

підозрюваний, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, 

які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними 

засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального 

провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню 

іншим чином; чи має підозрюваний інший вид доходу. 

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом – це захід 

забезпечення кримінального провадження, що полягає у забороні особі 

користуватися наданим їй спеціальним правом (правом керування 

транспортним засобом або судном, правом полювання, правом на здійснення 

підприємницької діяльності) шляхом вилучення документів, що посвідчують це 

право, на строк, визначений ухвалою слідчого судді, з метою припинення 

кримінального правопорушення, запобігання протиправній поведінці 

підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, 

забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням 

[63, с. 361]. Цей захід віднесено до групи заходів забезпечення кримінального 
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провадження, які обмежують суспільне і приватне життя 

громадян [353, с. 628‒632]. 

При вирішенні питання про застосування тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом, з метою недопущення порушення прав 

особи, слідчий суддя повинен враховувати особливості розгляду відповідного 

клопотання, визначені ч. 2 ст. 151 КПК України. Зокрема, таке клопотання 

може розглядатися лише за участі підозрюваного як суб’єкта, щодо якого 

приймається рішення про тимчасове обмеження в користуванні спеціальним 

правом під час досудового розслідування, його захисника. У зв’язку з цим 

виникає питання, як повинен діяти слідчий суддя у випадку неявки 

підозрюваного у судове засідання. 

На слушну думку М.А. Макарова, можливі два шляхи вирішення 

вказаного питання: перший ‒ відкласти судовий розгляд, вжити заходи щодо 

забезпечення явки особи; другий ‒ розглянути клопотання без участі 

підозрюваного або його захисника з метою додержання триденного строку, 

встановленого ч. 1 ст. 151 КПК України [199, с. 105]. Слідчий суддя повинен 

забезпечити ініціатору клопотання можливість підтримати доводи, висловлені у 

ньому, однак, ні в якому разі не приймати на власний розсуд рішення про 

тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, чи відмову у такому. 

Як свідчить судова практика, зазвичай, слідчі судді повертають такі клопотання 

ініціаторам, залишаючи їх без розгляду. Якщо ж не з’явився підозрюваний, то 

тоді суддя вживає заходів щодо його явки і забезпечення можливості розгляду 

клопотання. 

Практика розгляду слідчими суддями клопотань зазначеної категорії 

свідчить про необхідність з’ясування таких обставин: відомостей про суспільну 

небезпеку підозрюваного; відомостей про негативні наслідки, що можуть 

настати для близьких родичів унаслідок застосування цього заходу; у 

кримінальних провадженнях, пов’язаних із порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 
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транспортними засобами, відомості про наявність іншого джерела доходів, 

окрім як від керування транспортним засобом. Наприклад, ухвалою слідчого 

судді Приморського районного суду м. Одеси від 30 червня 2017 р. відмовлено 

у задоволенні клопотання слідчого про продовження тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом (правом керування транспортним засобом), 

оскільки для продовження такого обмеження слідчим не було наведено факти, 

які можуть свідчити про неможливість застосування інших заходів 

забезпечення кримінального провадження [421]. 

Як свідчить судова практика, матеріали, які додають до клопотання, 

повинні також містити: відомості про суспільну небезпеку підозрюваного (чи 

притягувався раніше до адміністративної, кримінальної відповідальності, чи 

надавав активну участь правоохоронним органам у встановленні істини); про 

негативні наслідки, що можуть настати для близьких родичів унаслідок 

застосування цього заходу; у справах, пов’язаних із порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами, – відомості про наявність іншого джерела доходів, 

окрім як від керування транспортом [280, с. 17]. Наприклад, ухвалою слідчого 

судді Енергодарського міського суду Запорізької області від 18 квітня 2018 р. 

відмовлено в задоволені клопотання слідчого про продовження тимчасового 

обмеження в користуванні спеціальним правом (правом керування 

транспортним засобом) підозрюваному, оскільки зазначене право є єдиним 

джерелом заробітку підозрюваного, який до того ж утримує на вихованні двох 

неповнолітніх дітей [417]. 

На захист прав, свобод та інтересів особи спрямовані повноваження 

слідчого судді, пов’язані з відмовою в задоволенні клопотання про 

застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. Так, 

вилучені документи підлягають поверненню володільцю не пізніше наступного 

робочого дня після отримання слідчим, прокурором відповідної ухвали 

слідчого судді [273]. Документ, що підтверджує повернення документа 
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володільцю або надіслання його на зберігання центральному органу виконавчої 

влади, долучають до матеріалів кримінального провадження [273]. Водночас 

слідчий, прокурор, інша уповноважена особа зобов’язана забезпечити 

зберігання тимчасово вилучених документів, що посвідчують право 

підозрюваного керувати транспортними засобами або судном, полювати, 

здійснювати підприємницьку діяльність [280, с. 11]. У разі продовження в 

установленому порядку строку тимчасового обмеження в користуванні 

спеціальним правом копію відповідної ухвали слідчого судді надсилають у 

такий самий строк центральному органові виконавчої влади, якому для 

зберігання надіслано документи [273]. 

Отже, функція захисту прав, свобод та інтересів особи під час вирішення 

питання про застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним 

правом полягає у здійснення слідчим суддею комплексу повноважень, 

спрямованих на досягнення мети застосування означеного заходу забезпечення 

кримінального провадження та, водночас, унеможливлення безпідставного 

позбавлення правом керування транспортним засобом або судном, правом 

полювання, правом на здійснення підприємницької діяльності. 

Право кожної особи володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю проголошено у ст. 41 Конституції України. Ніхто не може бути 

протиправно позбавлений права приватної власності. Право приватної 

власності є непорушним [153]. У кримінальному процесуальному законодавстві 

питання захисту права власності виникає у зв’язку із винесенням ухвали про 

накладення арешту на майно. 

За даними статистики, у 2017 році накладено арешт на майно майже на 

2,3 млрд грн, що у 30 раз більше, ніж у 2016 році (76,6 млн грн) [8]. Зазначений 

показник свідчить про досить активну діяльність уповноважених осіб з метою 

забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації 

майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо 

юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального 
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правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої 

неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України) [171]. 

Діяльність слідчого судді щодо забезпечення захисту прав, свобод та 

інтересів особи під час вирішення питання про застосування такого заходу 

забезпечення, як арешт майна, має певні особливості, обумовлені, насамперед, 

з’ясуванням доцільності обмеження окремих майнових прав підозрюваного, або 

осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану ним. 

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, вирішуючи питання про 

арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наявність обґрунтованої 

підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно 

небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом 

України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у 

випадках, визначених п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України). Тобто йдеться про 

конфіскацію майна як вид покарання або захід кримінально-правового 

характеру щодо юридичної особи, про спеціальну конфіскацію, а також про 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення 

(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної 

вигоди. 

Проблема забезпечення слідчим суддею дотримання прав третіх осіб, 

щодо майна яких вирішується питання про арешт, потребує наукового аналізу з 

урахуванням конституційного трактування суспільної значимості прав, свобод 

та інтересів людини, практики ЄСПЛ й відповідних міжнародних стандартів. 

Правовою підставою арешту майна третіх осіб під час досудового 

розслідування є ухвала слідчого судді (ч. 1 ст. 171 КПК) [171]. Слідчому судді, 

розглядаючи питання про доцільність застосування арешту майна третіх осіб, 

слід враховувати наявність таких умов: вчинення особою злочину, а не 

кримінального проступку; така особа не повинна бути добросовісним 

набувачем майна, що випливає із аналізу абз. 3 ч. 4 ст. 96-2 КК України та абз. 2 

ч. 10 ст. 170 КПК України; така особа набула майно безоплатно або за вищу чи 
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нижчу ринкової вартості та знала чи повинна була знати, що таке майно 

відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п. 1‒4 ч. 1 ст. 96-2 КК України; 

відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на 

підставі достатності доказів (абз. 2 ч. 4 ст. 96-2 КК); гроші, цінності та інше 

майно, не підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або 

призначені для відшкодування шкоди, завданої злочином (ч. 5. ст. 96-2 КК 

України) [171]. 

У разі розгляду клопотання про арешт майна з метою збереження речових 

доказів, слідчому судді важливо звертати увагу, чи надано докази ризиків 

знищення або пошкодження відповідного майна. Крім того, як слушно зазначає 

В. Мороз, у разі арешту майна з метою забезпечення можливої конфіскації, 

спеціальної конфіскації або цивільного позову, слід враховувати співмірність 

вартості арештованого майна та тяжкості злочину, що інкримінується 

підозрюваному (обвинуваченому), та завданої відповідним злочином 

шкоди [231]. При цьому, особливу увагу варто звернути на те, що арешт майна, 

відповідно до положень КПК України, не може перешкоджати здійсненню 

нормальної господарської діяльності юридичної особи, майно якої арештовано. 

Так, у разі арешту банківських рахунків, корпоративних прав або будь-якого 

майна юридичної особи, що перешкоджає нормальному веденню бізнесу, є 

підстави перед судом апеляційної інстанції ставити питання про скасування 

арешту [231]. 

Сторона захисту та інші учасники розгляду клопотання про арешт майна 

(цивільний відповідач, його представник, третя особа, її представник) наділені 

правом подання слідчому судді доказів обставин, що виключають застосування 

означеного заходу забезпечення кримінального провадження. За таких умов, 

слідчий суддя під час застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження повинен сприяти учасникам кримінального провадження у 

реалізації своїх прав. 

Разом з тим, враховуючи положення ч. 5 ст. 132 КПК, І.В. Гловюк 
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задається питанням, чому лише сторони, а не інші учасники кримінального 

провадження також, які є заінтересованими у результаті розгляду клопотання, 

повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони 

посилаються, наприклад, у випадку, якщо вони заперечують щодо задоволення 

клопотання. Наприклад, якщо при розгляді клопотання про арешт майна про 

наявність такого обов’язку для представника третьої особи дозволяє 

стверджувати ст. 64-2 КПК, то для цивільного позивача та цивільного 

відповідача, іншого власника майна, представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, таких вимог немає [64, с. 90]. Надання зазначеним 

особам права участі у розгляді клопотання породжує у слідчого судді обов’язок 

забезпечення прав зазначених осіб шляхом сприяння учасникам кримінального 

провадження у реалізації своїх прав, адже таким чином він забезпечує 

реалізацію зазначеними вище особами функції захисту прав, свобод та інтересів 

особи. 

Законодавчого врегулювання, на нашу думку, потребує процедура 

скасування арешту на майно, яке накладене на підставі ухвали слідчого судді. 

Зокрема, виникає питання: «Який процесуальний порядок скасування арешту 

на майно у разі закриття кримінального провадження слідчим?». Відповідно до 

ч. 3 ст. 174 КПК прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття 

кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає 

спеціальній конфіскації. 

В інших випадках власник майна, документів, арешт на які накладено, 

фактично позбавлений можливості ними користуватись і розпоряджатись 

навіть у разі закриття кримінального провадження. У разі закриття 

кримінального провадження речові докази і документи повинні зберігатися до 

набрання рішенням законної сили [171]. Вважаємо, що за умови відсутності 

необхідності застосовувати спеціальну конфіскацію, надання можливості 

слідчому за погодженням з прокурором приймати рішення про скасування 

арешту майна одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального 
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провадження, зменшить ризики зловживання сторони обвинувачення. Це, 

безперечно, сприятиме забезпеченню прав, свобод та законних інтересів особи. 

Аналіз практики застосування відповідних положень КПК України та 

даних опитування суддів, прокурорів, слідчих та адвокатів (68 %) спонукає до 

висновку про необхідність надання права слідчому, прокуророві у випадку 

закриття кримінального провадження приймати рішення про скасування 

арешту майна. З огляду на викладене ч. 3 ст. 174 КПК України «Скасування 

арешту майна» слід викласти у наступній редакції: «Слідчий, прокурор, у 

випадку закриття кримінального провадження зобов’язаний прийняти рішення 

про скасування арешту майна за умови відсутності необхідності 

застосовувати спеціальну конфіскацію». 

Загалом слід зазначити, що забезпечення реалізації функції захисту прав, 

свобод та інтересів осіб під час вирішення питання про арешт майна полягає у 

здійсненні комплексу повноважень, спрямованих на з’ясування: співмірності 

вартості арештованого майна та тяжкості злочину, що інкримінується 

підозрюваному (обвинуваченому), та завданої відповідним злочином шкоди; 

достатності підстав для прийняти рішення про арешт майна третьої особи з 

метою забезпечення спеціальної конфіскації. Крім того, слідчий суддя 

наділений повноваженнями зі сприяння стороні захисту та іншим учасникам 

розгляду клопотання про арешт майна у реалізації права на подання слідчому 

судді доказів обставин, що виключають застосування означеного заходу 

забезпечення кримінального провадження. 

Слідчий суддя під час досудового розслідування має право здійснити 

судовий виклик (ст. 134 КПК) певної особи як за власною ініціативою, так і за 

клопотанням слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його 

захисника, потерпілого, його представника. До підстав для виклику особи 

також відносять пряму вказівку в законі про обов’язкову участь особи при 

проведенні процесуальних дій або визнання її участі обов’язковою у тому числі 

й слідчим суддею [17, с. 272‒274]. Підстави для виклику особи слідчим і 
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прокурором та судового виклику фактично збігаються – наявність достатніх 

підстав вважати, що особа може дати показання, які мають значення для 

кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є обов’язковою. 

У випадку, коли особа не з’явилась без поважних причин або не 

повідомила про причини свого неприбуття, до неї відповідно до ч. 2 ст. 139 

КПК може бути застосовано привід. Законодавець чітко визначає перелік осіб, 

щодо яких може бути здійснений привід (ст. ст. 140‒143 КПК) слідчим суддею 

– підозрюваний та свідок. При цьому, привід свідка не може бути застосований 

до: неповнолітньої особи; вагітної жінки; інвалідів першої або другої груп; 

особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів; 

осіб, які згідно з КПК України не можуть бути допитані як свідки (ч. 3 ст. 140 

КПК) [171]. 

За наявності поважних причин слідчі судді слушно відмовляють у 

задоволенні клопотань про привід у разі, якщо особа, яку було належним чином 

повідомлено про виклик, отримавши його, повідомила орган досудового 

розслідування про причину, внаслідок якої вона не може прибути за викликом. 

Таке ж саме рішення слідчі судді зобов’язані приймати і в тих випадках, коли 

під час розгляду клопотання встановлено, що підозрюваний, обвинувачений 

або свідок, будучи викликаними у встановленому КПК порядку, не з’явилися 

до слідчого або прокурора з поважних причин, однак з об’єктивних причин 

(тяжка хвороба, перебування у місці, в якому відсутні засоби зв’язку) не могли 

повідомити про підстави для свого неприбуття [405]. 

Слідчий суддя зобов’язаний перевірити клопотання про здійснення 

приводу на відповідність вимогам ст. 141 КПК України та наявність копій 

матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи; встановити: 

1) наявність підтвердження отримання особою повістки про виклик або 

ознайомлення з її змістом іншим шляхом (ст. 136 КПК України); 2) відсутність 

в особи поважних причин не з’явитися за викликом та не повідомити про такі 

причини (ст. 138 КПК України); у разі необхідності заслухати доводи особи, 
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яка подала клопотання; постановити ухвалу про застосування/відмову у 

задоволенні клопотання про привід; у разі застосування приводу визначити 

орган, на який буде покладено виконання ухвали про привід, та негайно 

надіслати копію ухвали органу, на який покладено її виконання.  

Судовій практиці відомі випадки, коли слідчий, прокурор звертаються із 

клопотанням про здійснення приводу повторно, коли слідчий суддя 

задовольнив попереднє клопотання, але привід виконано не було. Слідчий 

суддя перед прийняттям рішення про здійснення приводу повторно повинен 

вирішували питання про відповідальність осіб, які виконували ухвалу [418], а 

також розглянути питання щодо причин невиконання попереднього рішення, 

хоча відповідно до ч. 4 ст. 143 КПК України у разі неможливості здійснення 

приводу особа, яка виконує відповідне рішення, повертає його до суду з 

письмовим поясненням причин невиконання (ч. 4 ст. 143 КПК України) [171]. 

Отже, забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи людини під час вирішення питання про застосування 

приводу, виявляється у здійсненні комплексу повноважень, пов’язаних, 

насамперед зі з’ясуванням поважності причин неявки особи за викликом, а 

також обставин, що унеможливлювали здійснення приводу (у разі звернення з 

клопотанням повторно). 

Процесуальний порядок застосування такого заходу забезпечення 

кримінального провадження, як накладення грошового стягнення, визначено 

ст. ст. 144‒147 КПК. 

У теорії кримінального процесу неодноразово висловлювались 

пропозиції, спрямовані на забезпечення реалізації захисту прав особи, щодо 

якої застосовується грошове стягнення. Слушною вважаємо позицію 

В.І. Фаринника щодо доцільності доповнення ст. 146 КПК положенням, що 

слідчий суддя, суд, встановивши невідповідність клопотання про накладення 

грошового стягнення вимогам, повинен повернути його прокурору, про що 

постановляє ухвалу [430, с. 166]. Крім того, М.А. Макаров обґрунтовано вважає 
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недоліком нормативного регулювання відсутність у КПК права учасника 

кримінального провадження на отримання копії клопотання про накладення на 

нього грошового стягнення та копій матеріалів кримінального провадження, 

якими прокурор обґрунтовує свої доводи [199, с. 104], що позбавляє учасника 

кримінального провадження права надати аргументовані пояснення причин 

своєї неналежної поведінки. Зважаючи на ймовірність застосування 

матеріальних обмежень щодо відповідного учасника кримінального 

провадження в результаті накладення грошового стягнення, слідчий суддя 

з’ясовує якими доказами слідчий, прокурор обґрунтовує подане клопотання. 

Звернемо увагу й на інші процедурні питання, пов’язані із реалізацією 

слідчим суддею повноважень, спрямованих на захист, прав, свобод та інтересів 

учасника кримінального провадження при застосуванні грошового стягнення. 

Особа, на яку було накладено таке стягнення та яка не була присутня під час 

розгляду цього питання слідчим суддею, має право заявляти клопотання про 

скасування ухвали про накладення грошового стягнення. Зазначене право 

породжує у слідчого судді відповідний обов’язок вирішення клопотання по суті 

самостійно або у судовому засіданні за участю прокурора, або слідчого та 

особи, на яку було накладено грошове стягнення. Неприбуття вказаних осіб не 

перешкоджає розгляду питання (ст. 146 КПК України) [171].  

Аналіз комплексу повноважень слідчого судді свідчить про необхідність 

вирішення питання про поважність причин неявки особи, так як за умови 

відсутності особи їх встановити неможливо. Визначення у КПК України 

відповідної процедури свідчить про надання можливості слідчому судді 

забезпечити реалізацію функції захисту прав, свобод та інтересів особи (у 

даному випадку – особи, на яку було накладено грошове стягнення). Визнавши 

доводи особи обґрунтованими, він може самостійно скасувати ухвалу про 

накладення грошового стягнення, в іншому випадку - слідчий суддя призначає 

судове засідання для розгляду клопотання про скасування ухвали про 

накладення грошового стягнення.  
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У разі встановлення відсутності поважних причин невиконання особою 

процесуального обов’язку слідчий суддя зобов’язаний накласти грошове 

стягнення. Водночас у випадках, передбачених ч. 5 ст. 180 КПК (невиконання 

взятих на себе зобов’язань поручителем при обранні запобіжного заходу 

особистої поруки) та ч. 5 ст. 493 КПК України (невиконання батьками, 

опікунами і піклувальниками здійснення нагляду за неповнолітнім 

підозрюваним чи обвинуваченим), наявність поважних причин невиконання 

особами кримінального процесуального зобов’язання не звільняє їх від 

кримінально-процесуальної відповідальності у виді грошового стягнення, а 

лише має бути врахована слідчим суддею, судом при визначенні розміру 

стягнення [171]. 

Якщо за результатами розгляду в судовому засіданні буде встановлено, 

що стягнення накладено безпідставно (наприклад, причини неявки за викликом 

визнано поважними), слідчий суддя, суд скасовує ухвалу про накладення на 

особу грошового стягнення. В іншому випадку, слідчий суддя, суд відмовляє у 

задоволенні клопотання. Така ухвала оскарженню не підлягає (ст. 147 

КПК) [171].  

Отже, з огляду на особливий характер грошового стягнення, яке звужує 

суб’єктивні права особи (переважно майнові), кримінальний процесуальний 

закон покладає на слідчого суддю обов’язок сприяти реалізації прав, свобод та 

інтересів учасників кримінального провадження. З цією метою під час розгляду 

відповідного клопотання слідчий суддя наділений повноваженнями: з’ясувати 

дійсність факту невиконання процесуальних обов’язків і порушення взятих на 

себе учасником кримінального провадження зобов’язань; скасувати ухвалу про 

накладення на особу грошового стягнення за результатами розгляду поданого 

нею клопотання, якщо буде встановлено, що стягнення накладено безпідставно. 

Загалом слід зазначити: незважаючи на те, що у ч. 2 ст. 9 КПК України 

слідчий суддя не вказаний як суб’єкт, на якого покладається обов’язок 

всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального 
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провадження, однак, його діяльність щодо забезпечення захисту прав, свобод та 

інтересів особи обумовлена його призначенням у досудовому кримінальному 

провадженні, а також обов’язком ухвалити законне, обґрунтоване та 

вмотивоване рішення.  

Таким чином, забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи під час застосування окремих заходів забезпечення 

кримінального провадження (тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасового доступу до речей і 

документів, арешту майна та ін.) здійснюється через реалізацію комплексу 

повноважень слідчого судді, спрямованих на забезпечення законності та 

обґрунтованості обмеження прав, свобод та інтересів учасників кримінального 

провадження та інших осіб. Відповідні повноваження реалізуються під час 

встановлення слідчим суддею обставин, викладених у клопотанні з 

урахуванням правила пропорційності втручання. Результатом такої діяльності є 

рішення слідчого судді про задоволення чи відмову в задоволенні клопотання 

про застосування відповідного заходу забезпечення кримінального 

провадження, а також повернення клопотання без розгляду. 

 

 

3.3 Забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи при затриманні та застосуванні запобіжного 

заходу 

 

Конституцією України проголошено непорушність основних прав і 

свобод людини, серед яких - право на життя, на повагу гідності, на свободу й 

особисту недоторканність, невтручання в особисте життя, свободу пересування. 

Однак, в окремих випадках обійтися без втручання в деякі сфери життя людини 

без застосування заходів примусу неможливо [218, с. 11]. Зміст і характер 

правообмежувальних дій у кримінальному провадженні на стадії досудового 

http://naiau.kiev.ua/osvitamvs/index.php/kpk-ukrajini/8-kpk/29-glava-14-vidstoronennya-vid-posadi.html
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розслідування зводиться до застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, особливе місце серед яких займають запобіжні заходи, оскільки 

вони більшою мірою обмежують права та свободи громадян. Їх застосування 

пов’язано з примусовим обмеженням прав і законних інтересів учасників 

кримінального провадження з метою виконання його завдань у порядку, 

встановленому КПК України. 

Законодавець запровадив нову систему запобіжних заходів відмовившись 

від підписки про невиїзд, поруки громадської організації або трудового 

колективу, нагляду командування військової частини. На сьогодні, відповідно 

до ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобов’язання; 

2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою. 

Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України під час досудового розслідування 

запобіжні заходи застосовуються слідчим суддею за клопотанням слідчого, 

погодженим прокурором, або за клопотанням прокурора [171]. 

Необхідність застосування запобіжних заходів зумовлена тим, що вони 

виконують роль засобу примусового впливу на підозрюваного, за допомогою 

якого можливо запобігти його негативній посткримінальній поведінці, яка, 

своєю чергою, може перешкодити успішному виконанню завдань 

кримінального провадження. Також, необхідність здійснення судового 

контролю за застосуванням запобіжних заходів пов’язана з тим, що ці 

процесуальні заходи є засобами найбільш інтенсивного обмеження особистої 

свободи громадян (права на недоторканність особи та безперешкодне 

переміщення і вибір місця проживання) [138, с. 376]. 

Конституційний Суд України неодноразово вказував на те, що право на 

свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, 

але тільки на підставах та в порядку, які визначені в законі (абзац шостий 

підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини Рішення від 11 жовтня 2011 р. 

№ 10-рп/2011) [322]. Обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод 

не можуть бути свавільними та несправедливими, вони мають переслідувати 
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легітимну мету, бути обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієї 

мети, пропорційними та обґрунтованими, у разі обмеження конституційного 

права або свободи законодавець зобов’язаний запровадити таке правове 

регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з 

мінімальним втручанням у реалізацію цього права або свободи і не порушувати 

сутнісний зміст такого права (абз. 3 підпункту 2.1 п. 2 мотивувальної частини 

Рішення Конституційного Суду України від 1 червня 2016 р. № 2-

рп/2016) [321]. 

З огляду на те, що запобіжні заходи посягають на найвищі соціальні 

цінності в державі, які гарантуються Конституцією України, законами та 

підзаконними актами, їх застосуванню передують чимало правових процедур, 

дотримання яких повинно убезпечувати від незаконного порушення прав та 

свобод людини і громадянина [430, с. 254]. Передбачена законодавцем судова 

процедура суттєво підвищує рівень захисту прав та свобод, оскільки містить 

низку гарантій від їх свавільного обмеження, сприяє винесенню законного та 

обґрунтованого рішення [211, с. 168]. Важко переоцінити важливість діяльності 

слідчого судді щодо забезпечення захисту прав, свобод та інтересів особи при 

затриманні та застосуванні до неї запобіжного заходу. Саме слідчий суддя є 

основним гарантом дотримання законності під час обрання та застосування цих 

заходів забезпечення кримінального провадження. 

Основним призначенням слідчого судді, до компетенції якого належить 

прийняття рішення про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, є здійснення захисту прав і законних інтересів осіб, які беруть 

участь у кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження у 

справі на досудових стадіях [57, с. 34]. Мета наділення його такими 

винятковими повноваженнями – забезпечити об’єктивне та неупереджене 

вирішення незалежним органом питання про застосування істотного обмеження 

права кожного на свободу та особисту недоторканність [265, с. 135‒138]. 

Як зазначає В.І. Фаринник, рішення про обрання запобіжного заходу – 
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дуже серйозний і відповідальний крок, адже будь-який запобіжний захід завжди 

пов’язаний з обмеженням особистої свободи людини, тому може 

застосовуватись лише за наявності дійсної на те необхідності, за вказаними в 

законі підставами й із додержанням визначеного процесуального порядку. При 

цьому в основі рішення про застосування того чи іншого запобіжного заходу 

завжди повинна лежати сукупність конкретних доказів, які свідчать про 

необхідність попередження неналежної поведінки підозрюваного чи 

обвинуваченого [430, c. 4]. 

За даними статистики спостерігається тенденція до зменшення кількості 

задоволених клопотань про застосування запобіжних заходів слідчим суддею. 

Так, протягом 2015  р. слідчі судді розглянули 54,6 тис. клопотань про 

застосування запобіжних заходів, із яких задоволено майже 40 тис. (73,3 % від 

кількості розглянутих), у 2016 р. розглянуто 50,5 тис. клопотань, із яких 

задоволено майже 34,2 тис. (67,7 %), у 2017 р. цей показник склав 51,6 тис. 

клопотань про застосування запобіжних заходів, із яких задоволено 35,2 тис. 

(68,2 %) [7]. Такі показники можуть бути викликані різними причинами, однією 

з таких є неякісне виконання своїх повноважень слідчими, прокурорами. 

Питання визначення мети, підстав і процесуального порядку застосування 

запобіжних заходів у кримінальному провадженні не один раз піддавались 

аналізу та ставали предметом наукових дискусій. Значна частина таких робіт 

має концептуальне, історичне значення [100; 114; 434], а публікації, зроблені 

після реформи кримінального судочинства [25; 28; 88, с. 220‒226; 111; 113; 175, 

с. 17‒19; 219; 232; 222, с. 70‒76; 265, с. 135‒138; 268; 430; 428], не повною 

мірою визначають роль слідчого судді у здійсненні захисту прав, свобод та 

інтересів учасників кримінального провадження щодо яких здійснюється 

розгляд клопотання, перевірка його законності та обґрунтованості, а також, за 

наявності підстав, на етапі прийняття рішення про скасування або зміни на 

інший запобіжний захід.  

Під підставами застосування запобіжного заходу слід розуміти сукупність 
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фактичних обставин, існування яких надає право слідчому, прокурору 

звернутись із відповідним клопотанням про слідчого судді. Двоєдиною 

підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у 

вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, 

які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, 

обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК 

України. Якщо ж мова йде про застосування запобіжного заходу певного виду, 

ще однією складовою підстав є наявність відомостей про те, що іншими 

запобіжними заходами виконання завдання кримінального провадження є 

неможливим [88, c. 223]. 

Слід підкреслити, що визначений у ч. 1 ст. 178 КПК України перелік 

обставин, які слід враховувати слідчому судді при вирішенні питання про 

застосування запобіжного заходу, не є вичерпним. До прикладу, у справі 

«В. проти Швейцарії» (№14379/88 від 26 січня 1993 р.) ЄСПЛ зробив висновок, 

що при обранні запобіжного заходу треба також враховувати характер 

обвинуваченого, його моральні якості, кошти, зв’язки з державою, у якій його 

переслідували за законом, і його міжнародні контакти [320]. 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ у п. 10 листа №511-550/0/4/-13 від 04 квітня 2013 р. роз’яснив, що перелік 

обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, підлягає 

розширеному тлумаченню з огляду на фактичні обставини, встановлені у 

кримінальному провадженні [279, с. 157‒174]. Поділяємо точку зору науковців, 

що слідчий суддя може визнати такими обставинами, наприклад, сприяння 

розкриттю злочину, вжиття заходів з відшкодування (компенсації) шкоди, 

завданої потерпілому, та інші пом’якшуючі обставини [76, с. 405]. Врахування 

інших обставин при застосуванні запобіжного заходу, наприклад невизнання 

підозрюваним своєї вини, його поведінки при проведенні з ним слідчих 

(розшукових) дій чи під час судового розгляду, є неприпустимим [268, с. 5]. 

Як слушно зазначає В.О. Попелюшко, закон зобов’язує слідчого суддю і 
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суд підходити до вирішення питання про обрання запобіжного заходу не 

механічно, а оціночно щодо кожної окремої підстави, керуючись у цьому разі 

принципом презумпції невинуватості й правилами, які з цього принципу 

випливають, у тому числі правилом про тлумачення всіх сумнівів у доведеності 

обставин, на яких ґрунтуються обвинувачення та ризики, на користь 

обвинуваченого [268, с. 6]. Кримінальний процесуальний кодекс України 

містить вимогу щодо слідчого судді про встановлення під час розгляду 

клопотання про застосування запобіжного заходу, чи доводять надані 

сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про 

наявність підстав для обрання конкретного запобіжного заходу. В ухвалі про 

застосування запобіжного заходу слідчий суддя повинен зазначити, зокрема, і 

посилання на докази, які обґрунтовують обставини, що свідчать про наявність 

підстав для його застосування (п. 4 ч. 1 ст. 196 КПК). 

Так, оцінюючи достатність підстав для обрання такого найбільш суворого 

запобіжного заходу, як тримання під вартою, слідчий суддя під час розгляду 

клопотання може прийняти рішення про взяття під варту виключно у разі, якщо 

прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе 

запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК. При цьому, мають бути 

обов’язково доведені обставини, що дозволяють застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою. 

Слід зазначити, що подекуди клопотання про застосування запобіжного 

заходу обґрунтовується не переконливими доказами обставин, які свідчать про 

наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального 

правопорушення. Також слідчі судді допускають помилки, обґрунтовуючи 

прийняття рішення про обрання до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою виключно тяжкістю покарання, яке могло бути 

призначене підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні 

кримінального правопорушення.  

Обов’язковою є участь підозрюваного при розгляді слідчим суддею 



  175 

 

клопотання про застосування запобіжного заходу. Вимога особистої 

присутності підозрюваного при вирішенні цього питання має на меті 

забезпечення йому можливості постати перед слідчим суддею та «надати 

особисті пояснення щодо предмета судового розгляду та у такий спосіб 

здійснити захист своїх прав і законних інтересів» [87, с. 306]. 

Неодноразово у науковій літературі [88, с. 221‒222; 91, с. 196; 124; 458, 

с. 167] висловлювалась позиція щодо необхідності передбачення у КПК 

положення, яке б визначало процедуру участі потерпілого під час розгляду 

слідчим суддею клопотання про застосування запобіжного заходу. Зокрема, 

Д.Ю. Кавун вважає, що потерпілому повинна бути надана можливість 

ознайомитися з матеріалами, що обґрунтовують клопотання, та висловлювати 

свою позицію щодо вирішення питань, поставлених у клопотанні слідчого, 

прокурора. В КПК України необхідно також визначити, що копія ухвали 

слідчого судді про застосування конкретного запобіжного заходу вручається 

потерпілому [459, с. 157‒158]. На переконання С.В. Давиденко, існує потреба у 

надані потерпілому права брати участь у судових засіданнях, в яких 

розглядається питання про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, про продовження строку його дії, а також права наводити 

свої доводи в обґрунтування перерахованих у законі підстав, умов і обставин 

для обрання цього заходу з метою доказування факту реальної загрози, яка 

надходить від підозрюваного або його оточення [91, с. 196]. 

Слід зазначити, що КПК і не забороняє потерпілому брати участь у 

вказаній процедурі. За змістом ч. 4 ст. 193 КК України, за клопотанням сторін 

або за власною ініціативою слідчий суддя, суд має право заслухати будь-якого 

свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення 

питання про застосування запобіжного заходу [171].  

Загальне правило щодо вирішення клопотання про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою виключно слідчим суддею 

містить виняток, який передбачений у ст. 615 КПК, що визначає особливий 
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режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у 

районі проведення антитерористичної операції. «Особливість режиму 

досудового розслідування полягає у тому, що частина повноважень слідчого 

судді вимушено та тимчасово передана прокурору» [436, с. 165]. У статті 615 

КПК передбачено положення, що на місцевості (адміністративній території), на 

якій діє правовий режим воєнного, надзвичайного стану, проведення 

антитерористичної операції, у разі неможливості виконання у встановлені 

законом строки слідчим суддею повноваження щодо обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які 

підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 109‒114-1, 258‒258-5, 

260‒263-1, 294, 348, 349, 377‒379, 437, 444 КК, це повноваження виконує 

відповідний прокурор [171, 123]. 

Вважаємо, що положення про наділення повноваженнями приймати 

рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зі 

ст. 615 КПК України слід виключити як таке, що суперечить ч. 2 ст. 29 

Конституції України. Відповідно до цього конституційного положення, ніхто не 

може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим 

рішенням суду [153]. 

На захист прав, свобод та інтересів людини спрямовано обов’язок 

негайного вручення слідчим суддею копії ухвали про застосування запобіжного 

заходу підозрюваному після її (ухвали) оголошення, в тому числі для того, щоб 

він мав змогу предметно підготувати клопотання про зміну запобіжного заходу, 

яке передбачене ст. 201 КПК України. Слід підкреслити, що одержання копії 

ухвали про обрання запобіжного заходу під час досудового розслідування є не 

тільки процесуальним правом підозрюваного, а й обов’язком слідчого судді 

щодо її вручення у залі судового засідання після оголошення її змісту. 

У випадках обрання запобіжного заходу за відсутності підозрюваного 

(якщо він оголошений у міжнародний розшук) копія ухвали про застосування 

запобіжного заходу вручається йому при найпершій можливості. Копія ухвали 
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про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою надсилається 

адміністрації місця попереднього ув’язнення. Копія ухвали про застосування 

запобіжного заходу до неповнолітнього вручається підозрюваному в 

загальному порядку, передбаченому КПК України для запобіжних заходів. Про 

затримання і взяття під варту неповнолітнього негайно сповіщаються його 

батьки чи особи, які їх замінюють. Крім того, процедура обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою включає в себе вжиття необхідних 

додаткових заходів, які випливають із суті тримання під вартою (наприклад, 

вжиття заходів щодо охорони майна і житла ув’язненого, належного нагляду за 

дітьми, якщо вони залишаються без нагляду). 

У контексті забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи, особливості зміни запобіжного заходу на більш 

суворий потребують окремого наукового аналізу. Насамперед зазначимо, що 

мета зміни запобіжного заходу на більш суворий та мета застосування 

запобіжного заходу співпадають, адже обидва заходи застосовуються для 

забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього 

процесуальних обов’язків. Водночас варто зауважити, що для зміни 

запобіжного заходу на більш суворий притаманною є ще й додаткова мета, яка 

не характерна для обрання запобіжного заходу, – погіршення правового 

становища підозрюваного, який порушив процесуальний обов’язок 

дотримуватися зобов’язань, які покладалися на нього під час обрання 

запобіжного заходу. Під час зміни запобіжного заходу на більш суворий 

підозрюваний зазнає додаткових обтяжень, його правове становище 

погіршується внаслідок застосування більш суворих обмежень прав і свобод. З 

огляду на це, особливої уваги слідчого судді вимагає, з одного боку, 

дотримання процедури зміни запобіжного заходу, а з іншого – з’ясування 

доцільності застосування таких правообмежень. 

Особливістю реалізації слідчим суддею повноважень щодо захисту прав, 

свобод та інтересів особи під час розгляду клопотання про зміну запобіжного 
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заходу та ухвалення відповідного рішення (ст. ст. 200, 201 КПК) є те, що 

ініціатива щодо зміни запобіжного заходу в даному випадку повинна надходити 

не від слідчого судді, а від слідчого, прокурора або підозрюваного, які наділені 

правом звернутись із клопотанням про зміну запобіжного заходу. 

Як зазначив ЄСПЛ у своєму рішенні в справі «Манчіні проти Італії» від 

02 серпня 2001 р., за наслідками та способами застосування як тримання під 

вартою, так і домашній арешт прирівнюються до позбавлення волі для цілей 

ст. 5 § 1(с) Конвенції [307]. З огляду на це слідчі судді зобов’язані з особливою 

увагою відноситись до прийняття рішення про застосування вказаних 

запобіжних заходів. 

Мета застосування домашнього арешту аналогічна меті інших запобіжних 

заходів – забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на 

нього процесуальних обов’язків, а також запобігання ризикам, визначеним у 

частині першій ст. 177 КПК. Домашній арешт вважається менш суворим 

запобіжним заходом, ніж тримання під вартою, та може бути застосований у 

тих випадках, коли інші запобіжні заходи у конкретних випадках є занадто 

м’якими. Застосування цього запобіжного заходу сприяє тому, що більшості 

осіб допомагає «не втратити себе в суспільстві» (дозволяє особам 

продовжувати працювати, забезпечувати себе та своїх рідних, підтримувати 

соціальні зв’язки тощо)... Його застосування забезпечить підозрюваному 

можливість проживати в звичній для себе обстановці, без заборони на 

спілкування, заняття спортом, користування мультимедійною технікою тощо 

[328, с. 102‒104]. 

З цього приводу В.І. Фаринник, з метою належного виконання вимог 

КПК, вказує на неналежну ініціативність щодо виконання слідчими суддями 

обов’язків щодо захисту прав людини за ст. 206 КПК, а також щодо їх 

недостатньої обізнаності з практикою ЄСПЛ. У такий спосіб українське 

законодавство допускає прецеденти, застосування яких в Україні все ще 

залишається досить проблемним аспектом [430, с. 390]. 
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У вирішенні питання про додержання прав особи слідчий суддя 

зобов’язаний керуватися як законодавством України, так і практикою ЄСПЛ. 

Відповідна вимога визначена й у національному законодавстві. Зокрема, ч. 5 

ст. 9 КПК України зобов’язує слідчого суддю приймати процесуальні та інші 

рішення з урахуванням практики ЄСПЛ [171]. Частина перша ст. 17 Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини» встановлює, що суди повинні застосовувати у розгляді справ 

Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права [276]. Важливим у діяльності 

слідчого судді під час вирішення ним питання щодо застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження є дотримання положень Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, в якій зазначено, що кожен 

має право на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж 

розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим 

законом [148]. 

Дослідимо особливості законодавчих конструкцій норм про окремі 

запобіжні заходи з метою з’ясування сутності повноважень слідчого судді під 

час їх застосування. 

До неповнолітніх підозрюваних чи обвинувачених, крім запобіжних 

заходів, передбачених ст. 176 КПК України, може застосовуватися передання їх 

під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які 

виховуються в дитячій установі, ‒ передання їх під нагляд адміністрації цієї 

установи. Зазначена процедура полягає у взятті на себе будь-ким із зазначених 

осіб або представником адміністрації дитячої установи письмового 

зобов’язання забезпечити прибуття неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а також його 

належну поведінку. Питання про передання неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації 

дитячої установи розглядається за клопотанням прокурора за правилами 

обрання запобіжного заходу або за клопотанням сторони захисту під час 
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розгляду питання про зміну запобіжного заходу (ч. ч. 1, 2, 6 ст. 493 КПК 

України) [171].  

На нашу думку, законодавець у ч. 4 ст. 493 КПК України помилково 

вказує, що «до передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 

під нагляд суд зобов’язаний зібрати відомості про особу батьків, опікунів або 

піклувальників, їхні стосунки з неповнолітнім і впевнитися у тому, що вони 

можуть належно здійснювати нагляд за неповнолітнім» [171]. Вважаємо, що 

обов’язок збирати відомості про батьків, опікунів або піклувальників, а також 

про їхні стосунки з неповнолітнім має покладатись не на слідчого суддю, а на 

сторону кримінального провадження, яка звертається з відповідним 

клопотанням. Слідчий суддя може лише оцінити подані відомості, з’ясувати, чи 

можуть батьки, опікуни, піклувальники належно здійснювати нагляд за 

неповнолітнім та винести відповідне рішення. 

Передання під нагляд батьків та інших осіб можливе лише за їхньої на це 

згоди та згоди неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Особа, яка 

взяла зобов’язання про нагляд, має право відмовитися від подальшого 

виконання цього зобов’язання, заздалегідь про це повідомивши (ч. 3 ст. ст. 493 

КПК України). Водночас судовій практиці відомі випадки, коли під час 

застосування цього запобіжного заходу слідчий, прокурор не завжди належним 

чином вивчають здатність цих осіб позитивно впливати на перевиховання 

неповнолітніх, виконувати взяті на себе зобов’язання, що попередити вчинення 

ними повторних кримінальних правопорушень через неналежний нагляд. Так, 

слідчий суддя Глибоцького районного суду Чернівецької області у 

кримінальному провадженні стосовно неповнолітнього В. ухвалив рішення про 

передання його під нагляд батьків терміном на 2 роки. Однак, внаслідок 

неналежного контролю за поведінкою неповнолітнього ним було повторно 

вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 185 ч. 2 КК 

України [412]. 

На нашу думку, наявність таких випадків можна пояснити не тільки 



  181 

 

неналежним виконанням своїх обов’язків слідчим, прокурором, особою, яка 

взяла зобов’язання про нагляд, а й недосконалістю ст. 493 КК України, що 

регламентує процесуальний порядок передання неповнолітнього підозрюваного 

чи обвинуваченого під нагляд. В таких випадках слідчий суддя під час розгляду 

клопотання зобов’язаний дослідити відповідні відомості про особу батьків, 

опікунів або піклувальників, які будуть здійснювати нагляд за неповнолітнім, 

їхні стосунки з неповнолітнім та інші відомості, які свідчать про можливість 

належним чином здійснювати нагляд. Натомість, у разі неможливості 

виконувати взяті на себе зобов’язання, слідчий, прокурор повинні клопотати 

про це перед слідчим суддею. 

З огляду на це вважаємо, що положення ч. 4 ст. 493 КПК України 

«Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд» 

слід подати у такій редакції: «Особа, яка звернулась з клопотанням про 

передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд, має 

надати суду відомості про особу батьків, опікунів або піклувальників, які 

будуть здійснювати нагляд за неповнолітнім, їхні стосунки з неповнолітнім та 

інші відомості, які свідчать про можливість належним чином здійснювати 

нагляд, а у випадку неможливості виконувати такі зобов’язання – клопотати 

про це». 

Отже, роль слідчого судді в процесуальному механізмі застосування 

запобіжного заходу у вигляді передання неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого під нагляд обумовлена виконанням покладених на нього 

кримінальним процесуальним законодавством обов’язків. З цією метою він 

повинен використовувати весь комплекс повноважень у кримінальному 

провадженні, закріплених у КПК України. У кожному випадку розгляду 

відповідного клопотання, слідчий суддя повинен визначати доцільність 

застосування такого рівня обмежень прав підозрюваного, яке б могло 

забезпечити виконання батьками, опікунами або піклувальниками, які взяли на 

себе обов’язок з нагляду за неповнолітнім. Водночас вказані особи повинні 
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забезпечити достатню кількість доказів, які б свідчили про доцільність саме 

таких обмежень для досягнення мети вказаного запобіжного заходу. 

Кримінальне процесуальне затримання є заходом процесуального 

примусу, цілями якого є: 1) забезпечення явки особи для здійснення 

процесуальних дій; 2) запобігання вчинення інших кримінальних 

правопорушень; 3) запобігання ухилення від кримінальної 

відповідальності [352, с. 69]. 

Затримання є тимчасовим запобіжним заходом, який застосовується з 

підстав і в порядку, передбаченому КПК (ч. 2 ст. 176 КПК), та входить до 

системи заходів забезпечення кримінального провадження (ч. 2 ст. 131 КПК). 

Про те, що в результаті затримання обмежується право індивіда на свободу, 

йдеться також у міжнародних актах. Звід принципів захисту всіх осіб, які 

піддаються затриманню або ув’язненню у будь-якій формі, затверджений 

Резолюцією 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 р., констатує, 

що «слово «затримана особа» означає будь-яку особу, позбавлену особистої 

свободи не в результаті засудження за вчинення правопорушення». Правила 

ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі, прийняті 

Резолюцією 45/113 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р., 

відзначають, що «позбавлення свободи означає будь-яку форму затримання чи 

тюремного ув’язнення будь-якої особи чи її поміщення в державну чи приватну 

виправну установу» [17, с. 29‒30]. 

Класичним є поділ затримання на два види: 1) на підставі ухвали слідчого 

судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу (ст. ст. 187‒191); 2) без 

ухвали слідчого судді, суду (ст. ст. 207, 208) [347]. Водночас науковцями 

виділяються такі види затримання: 1) затримання на підставі ухвали слідчого 

судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу (у порядку 

ст. ст. 190‒191 КПК); 2) законне затримання (у порядку ст. 207 КПК); 

3) затримання уповноваженою службовою особою (у порядку ст. 208 КПК); 

4) затримання з метою екстрадиції (у порядку ст. 582 КПК України). Ці види 
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затримання відрізняються за цільовим призначенням, підставами та порядком 

застосування, а також суб’єктами, які уповноважені приймати таке 

рішення [87]. 

Затримання особи як тимчасовий запобіжний захід [171; 17, с. 30], будучи 

видом заходів забезпечення кримінального провадження, представляє собою 

складний, багатоаспектний процесуальний інститут, що відрізняється від 

суміжних інститутів (зокрема, запобіжних заходів і слідчих (розшукових) дій) 

низкою специфічних ознак (зокрема, невідкладність, короткочасність, підстави 

та цілі, тощо) [464, с. 11]. В результаті затримання обмежується право на 

свободу та особисту недоторканність, обмеження якого є неможливим інакше 

як на підставах та в порядку, передбачених КПК. 

До системи процесуальних гарантій захисту права на свободу та особисту 

недоторканність підозрюваного в досудовому кримінальному провадженні 

А.О. Побережник відносить: право негайно постати перед слідчим суддею 

задля розгляду питання про законність та обґрунтованість затримання особи, 

іншого позбавлення свободи та подальшого утримання; право бути звільненим 

з-під варти, що може бути обумовлене обов’язком з’являтись за кожною 

вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади; право 

ініціювати провадження, в ході якого слідчий суддя протягом розумного строку 

встановлює правомірність обмеження права на свободу та особисту 

недоторканність і приймає рішення про звільнення, якщо таке обмеження є 

неправомірним; процедуру оскарження обмеження права на свободу та 

особисту недоторканність; кримінальну та дисциплінарну відповідальність 

осіб, які неправомірно порушили таке право особи; право на відшкодування 

шкоди внаслідок неправомірного обмеження такого права [261, с. 161]. 

Значні проблеми на практиці викликає питання щодо здійснення судового 

контролю за дотриманням прав людини при затриманні в порядку ст. 208 КПК. 

Процедура затримання може супроводжуватись зловживанням своїми правами 

уповноваженими службовими особами, неправильним їх трактуванням. 
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Здійснюючи перевірку інформації щодо обґрунтованості затримання 

особи, слідчий суддя повинен в кожному випадку з’ясувати, чи мало місце 

порушення прав затриманої особи, у тому числі права на захист. Такий засіб 

судового контролю, крім негайного звільнення незаконно затриманої особи, 

дасть змогу ставити питання щодо подальшої відповідальності осіб, винних у 

порушенні законодавства та незаконному затриманні особи [119]. 

Також при вирішенні питання щодо доставлення особи до слідчого судді 

в найкоротший строк, слідчий суддя повинен встановити, чи мали місце 

протягом відповідного проміжку часу обставини, що свідчили б про 

невиправдані затримки під час доставлення даної особи до слідчого судді. 

Однак, під час кримінального провадження можуть мати місце обставини, які 

суттєво впливають на час доставлення затриманої особи до слідчого судді й не 

можуть бути визнані такими, що потягли за собою порушення права особи в 

найкоротший строк бути доставленим до слідчого судді. До таких, зокрема, 

можна віднести випадки, коли затримання особи здійснювали керівник 

дипломатичного представництва чи консульської установи України або капітан 

судна України (ч. 1 ст. 522 КПК України) [171], та з об’єктивних причин не 

змогли негайно доставити затриману особу до підрозділу органу державної 

влади на території України. 

С.Г. Штогун та С.В. Банах вважають, що повноваження слідчого судді, 

викладені у ст. 206 КПК, суперечать його правовій природі, оскільки суб’єкт 

судової влади не може діяти за власною ініціативою, відтак «повноваження 

слідчого судді та прокурора в цій частині дублюються» [15, с. 12]. Ми не 

погоджуємося із думкою зазначених науковців й вважаємо, що слідчий суддя, 

як представник суддівського корпусу, на відміну від прокурора, як сторони 

обвинувачення, є спеціально уповноваженим суб’єктом кримінального 

провадження, що здійснює функцію захисту прав, свобод та інтересів особи під 

час досудового розслідування. 

Водночас слід зауважити, що ст. 206 КПК України, хоч і має назву 
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«Загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини», сформульована 

виключно у контексті забезпечення прав особи, позбавленої свободи, що 

підтверджує зміст цієї статті. На це вказали й 84 % опитаних суддів, 

прокурорів, слідчих та адвокатів (Додаток А). З цього приводу К.Д. Волков 

зазначає, що словосполучення «щодо захисту прав людини», відповідно до 

якого сфера дії ст. 206 КПК України поширюється абсолютно на всі права 

людини, наштовхує лише ч. 1 ст. 206 КПК України, яка містить загальне 

формулювання «зобов’язати будь-який орган державної влади чи службову 

особу забезпечити додержання прав такої особи»; що ж до інших частин цієї 

статті, то вони безпосередньо стосуються лише забезпечення права особи на 

свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні, 

поєднаному з правом на захист [54, с. 16]. 

Викладене спонукає до висновку про необхідність уточнення назви 

ст. 206 КПК України – «Загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини, 

позбавленої свободи». Між тим, констатуємо, що практика застосування 

положень ст. 206 КПК України вже давно вийшла за межі нормативної 

регламентації обов’язків слідчого судді, закріплених у цій нормі. Нашу позицію 

поділяють 88 % опитаних суддів, прокурорів, слідчих та адвокатів, які 

вважають, що в КПК України необхідно передбачити загальну норму, яка б 

визначала повноваження слідчого судді у кримінальному процесі подібно до 

інших суб’єктів, як-то прокурор (ст. 36 КПК України), слідчий органу 

досудового розслідування (ст. 40 КПК України) та ін. (Додаток А). 

З огляду на викладене, пропонуємо положення, що стосуються 

повноважень слідчого судді у кримінальному провадженні, подати в окремій 

статті 31-1 КПК України «Слідчий суддя» у такій редакції: 

«1. Під час досудового розслідування слідчий суддя, здійснюючи 

забезпечення захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному 

провадженні, має повноваження:  

1) застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження – 
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привід, накладення грошового стягнення, тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасовий 

доступ до речей і документів, арешт майна, запобіжні заходи; вирішувати 

питання про поміщення неповнолітнього у приймальник-розподільник, про 

направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної 

експертизи, про скасування арешту майна; 

2) надавати дозволи на проведення слідчих (розшукових) та негласних 

слідчих (розшукових) дій у визначених законом випадках; 

3) вирішувати питання про залучення експерта до участі у 

кримінальному провадженні; 

4) вирішувати питання про допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні; 

5) вирішувати питання про продовження строку досудового 

розслідування в порядку ст. 295-1 КПК України; 

6) вирішувати питання про здійснення спеціального досудового 

розслідування в порядку ст. 297-1 КПК України;  

7) вирішувати питання про спецконфіскацію при закритті 

кримінального провадження слідчим, прокурором і долю речових доказів у 

визначеному законом порядку; 

8) вирішувати скарги учасників кримінального провадження в порядку 

ст. ст. 303‒307 КПК, та скарги на відводи у порядку ч. 2 ст. 81 КПК України; 

9) приймати рішення в рамках міжнародного співробітництва; 

10) виконувати інші обов’язки щодо захисту прав свобод та інтересів 

особи у кримінальному провадженні. 

2. Слідчий суддя зобов’язаний здійснювати всі передбачені законом дії та 

приймати рішення для забезпечення захисту прав, свобод та інтересів особи у 

кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор, органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, 

службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати процесуальні 
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рішення слідчого судді. 

Обов’язок щодо контролю за забезпеченням прав затриманих у порядку 

ст. 206 КПК України покладено на слідчого суддю, а тому, в якості дієвого 

засобу захисту права на свободу й особисту недоторканність затриманого, 

повинна виступати ініціативна діяльність слідчого судді з перевірки підстав і 

законності затримання особи. Така ініціатива необхідна з огляду на те, щоб 

можливість забезпечення прав затриманого слідчим суддею не ставилася у 

виключну залежність від попереднього подання скарги чи заяви затриманою 

особою, з огляду на неспроможність зробити це самостійно в період 60 годин 

до моменту представлення її до слідчого судді для перевірки законності та 

обґрунтованості затримання. Як уявляється, така ініціатива необхідна й для 

досягнення мети зазначеного законодавчого положення, оскільки особа, яка, 

наприклад, була піддана жорстокому поводженню, може бути нездатна 

звернутись із заявою до суду про перегляд правомірності її ув’язнення. Це 

правило розповсюджується й на інші вразливі категорії арештованих, зокрема, 

осіб з психічними розладами або осіб, які не володіють мовою, якою 

спілкується посадова особа, наділена судовою владою (рішення від 18 червня 

2008 р. у справі «Ладент проти Польщі» (заява № 11036/03)) [305]. 

Хоча головна і найважливіша функція слідчого судді – забезпечення 

реалізації захисту прав, свобод та інтересів особи, він не повинен втручатись у 

процес розслідування кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 1 

ст. 206 КПК кожен слідчий суддя, в межах територіальної юрисдикції якого 

знаходиться особа, яка тримається під вартою, має право постановити ухвалу, 

якою зобов’язати будь-який орган державної влади чи службову особу 

забезпечити додержання прав такої особи.  

Відповідно до ч. 2 ст. 206 КПК України у випадку, коли слідчий суддя 

отримує з будь-яких джерел відомості, які створюють обґрунтовану підозру, що 

в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена 

свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, або не 
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звільнена з-під варти після внесення застави в установленому КПК порядку, він 

зобов’язаний постановити ухвалу, якою має зобов’язати будь-який орган 

державної влади чи службову особу, під вартою яких тримається особа, негайно 

доставити цю особу до слідчого судді для з’ясування підстав позбавлення 

свободи [171]. Уявляється, що володіти такими відомостями можуть родичі, 

співмешканці, знайомі, адвокати, будь-які інші особи, яким стало відомо про 

особу, яку позбавили свободи. Їх обґрунтованість може бути підтверджена 

поясненнями осіб, документом про затримання, якщо такий вдалося одержати, 

іншими матеріалами. Одержання інформації про порушення права на свободу 

зобов’язує суддю до проведення відповідної перевірки й ухвалення рішення 

про негайне доставлення особи до суду. 

Судовій практиці відомі випадки захисту слідчими суддями прав 

підозрюваного під час застосування ч. 2 ст. 206 КПК України. Наприклад, 

ухвала слідчого судді від 27 січня 2017 р. у справі № 521/21767/16-к щодо 

задоволення скарги захисника та визнання затримання особи незаконним [413]. 

У цьому випадку слідчим суддею на підставі обґрунтованих підстав у 

клопотаннях підозрюваного було прийнято рішення щодо припинення 

утримання та визнання затримання необґрунтованим. 

Незалежно від наявності клопотання слідчого, прокурора про 

застосування запобіжного заходу стосовно затриманого, слідчий суддя 

зобов’язаний звільнити особу, якщо орган державної влади чи службова особа, 

під вартою яких трималася ця особа, не доведе: 1) існування передбачених 

законом підстав для затримання особи без ухвали слідчого судді, суду; 2) не 

перевищення граничного строку тримання під вартою; 3) відсутність зволікання 

у доставленні особи до суду (ч. ч. 4, 5 ст. 206 КПК України) [171]. 

Якщо до доставлення такої особи слідчий або прокурор звернеться з 

клопотанням про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя зобов’язаний 

у найкоротший строк забезпечити розгляд клопотання (ч. 4 ст. 206 КПК). 

Погоджуємось із точкою зору О.Ю. Татарова, який вважає, що якщо суд дійде 
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висновку, що факт незаконного затримання мав дійсно місце, то доцільно, 

насамперед, звільнити незаконно затриману особу, а питання щодо подальшої 

відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, вирішувати вже 

після цього [369, c. 15‒18]. До прикладу, слідчий суддя Якимівського 

районного суду Запорізької області ухвалою 12 липня 2017 р. під час розгляду 

клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного у вигляді 

тримання під вартою звільнив незаконно затриману особу, оскільки під час 

перевірки інформації стосовно затримання особи слідчий суддя дійшов 

висновку, що затримання відбулось незаконно, з порушення прав особи, в тому 

числі відсутні передбачені законом підстави для затримання та тримання під 

вартою [424]. 

Якщо під час будь-якого судового засідання особа заявляє про 

застосування до неї насильства під час затримання або тримання в 

уповноваженому органі державної влади, державній установі, слідчий суддя 

зобов’язаний зафіксувати таку заяву або прийняти від особи письмову заяву та: 

1) забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи; 

2) доручити відповідному органу досудового розслідування провести 

дослідження фактів, викладених в заяві особи; 3) вжити необхідних заходів для 

забезпечення безпеки особи згідно із законодавством. Такі ж заходи слідчий 

суддя зобов’язаний вжити незалежно від наявності заяви особи, якщо її 

зовнішній вигляд, стан чи інші відомі слідчому судді обставини, що дають 

підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог законодавства під час 

затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній 

установі (ч. ч. 5, 7 ст. 206 КПК України) [171; 128, с. 9‒10]. 

Аналіз ч. 5 ст. 206 КПК України дає підстави для висновку про те, що і 

під час розгляду клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного 

заходу до затриманої особи, слідчий суддя зобов’язаний з’ясувати питання 

існування передбачених законом підстав для затримання особи без ухвали 

слідчого судді, суду; не перевищення граничного строку тримання під вартою; 
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відсутності зволікання у доставленні особи до суду. За умови недоведення цих 

обставин слідчим, прокурором, слідчий суддя зобов’язаний звільнити 

затриману особу.  

Повноваження слідчого судді, визначені у п. 2 ч. 6 ст. 206 КПК, щодо 

доручення відповідному органу досудового розслідування провести 

дослідження фактів, викладених у заяві особи, мають загальний і неконкретний 

характер [171]. На думку К.Д. Волкова, таке «дослідження фактів» має 

проводитися винятково у межах кримінального провадження, а отже, слідчий 

суддя, виявивши факти жорстокого поводження з особою, повинен мати право 

безпосередньо ініціювати внесення даних до ЄРДР за цим фактом, шляхом 

винесення відповідної ухвали. Більше того, на думку науковця, такі 

повноваження мають поширюватися на інститут зупинення досудового 

розслідування та закриття кримінального провадження щодо вказаних фактів, 

тобто зупинення досудового розслідування та закриття цієї категорії 

кримінального провадження має відбуватися винятково за участю або слідчого 

судді, або суду [54, c. 15]. Висловлену точку зору вважаємо необґрунтованою, 

адже прийняття таких рішень, як зупинення досудового розслідування та 

закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування є 

виключною компетенцією слідчого, прокурора. Втручання слідчого судді у 

таку діяльність суперечитиме основам діяльності слідчого судді та призведе до 

змішування функцій уповноважених суб’єктів кримінального провадження. 

Окремими науковцями (І.Г. Богатирьов і С.Р. Тагієв) слушно 

наголошується, що важливо, щоб слідчий суддя при виконанні своїх обов’язків 

діяв у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 206 КПК України, незалежно від 

наявності заяви особи, якщо її зовнішній вигляд, стан чи інші відомі слідчому 

судді обставини дають підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог 

законодавства під час затримання або тримання в уповноваженому органі 

державної влади, державній установі. Крім того, слідчий суддя має право не 

вчиняти дії, зазначені у ч. 6 ст. 206 КПК України, якщо прокурор доведе, що 
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такі дії вже здійснені або здійснюються [32, с. 162]. У таких випадках, з метою 

забезпечення реалізації прав, свобод та інтересів учасників кримінального 

провадження, слідчий суддя зобов’язаний вжити необхідних заходів для 

забезпечення особи, яка позбавлена свободи, захисником і відкласти будь-який 

розгляд, у якому бере участь така особа, на необхідний час для забезпечення 

особи захисником, якщо вона бажає залучити захисника, або якщо слідчий 

суддя вирішить, що обставини, встановлені під час кримінального 

провадження, вимагають участі захисника (ч. 9 ст. 206 КПК України) [171]. Це 

положення є реалізацією засади забезпечення права на захист (ст. 20 КПК 

України) [171]. 

Отже, на виконання функції захисту прав, свобод та інтересів особи, 

основним напрямом діяльності слідчого судді під час застосування цієї 

процедури слід вважати забезпечення законності та обґрунтованості обмеження 

прав та свобод учасників кримінального провадження, а також інших осіб. Такі 

повноваження слідчого судді можуть бути реалізовані як з їх ініціативи 

(шляхом звернення зі скаргою, клопотанням), так і з власної ініціативи слідчого 

судді.  

Певні складнощі на практиці викликає реалізація ч. 6 ст. 206 КПК України. 

У разі надходження заяви про застосування до неї насильства з боку 

уповноважених суб’єктів слідчий суддя зобов’язаний реалізувати право особи на 

оскарження відповідних рішень, він приймає таку заяву та вживає заходів щодо 

забезпечення прав скаржника (у тому числі, щодо забезпечення безпеки особи). 

Так, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 25 січня 2017 р. у 

справі № 757/2179/17-к слідчий суддя прийняв рішення про застосування 

заходів безпеки до особи, яка звернулася до суду за фактом застосування до неї 

насильства під час перебування в слідчому ізоляторі. Слідчий суддя, 

отримавши таке клопотання та дослідивши матеріали, надані стороною захисту, 

ухвалив: 1) зобов’язати адміністрацію слідчого ізолятора Управління 

Державної пенітенціарної служби України забезпечити невідкладне проведення 
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медичного обстеження обвинуваченого із забезпеченням надання належної 

медичної допомоги, про що повідомити суд; 2) застосувати до обвинуваченого 

заходи безпеки, зобов’язавши адміністрацію слідчого ізолятора Управління 

Державної пенітенціарної служби України, забезпечити окреме утримання 

підозрюваного [325]. 

На жаль, ухвали слідчих суддів про прийняття рішень, спрямованих на 

одночасне забезпечення та відновлення порушених прав, містять окремі 

недоліки. Зазвичай, слідчі судді, приймаючи рішення за клопотанням 

підозрюваного за фактом застосування насильства суб’єктами владних 

повноважень, обмежуються викладенням в ухвалі загальних положень, не 

вникаючи у сутність конфлікту. Подекуди ними виконуються не всі можливі 

заходи, спрямовані на захист прав затриманих осіб. Так, ухвалою Березанського 

районного суду Миколаївської області від 26 січня 2017 р. у справі 

№712/918/17-к. прийнято рішення щодо виконання таких вимог ч. 6 ст. 206 

КПК України: 1) доручення прокуратурі провести необхідну перевірку за 

фактом застосування до особи насильства; 2) доручення провести невідкладно 

судово-медичне обстеження [411]. Натомість, заходів щодо забезпечення 

безпеки особи вжито не було. 

Отже, на нашу думку, усі вимоги, викладені у пунктах ч. 6 ст. 206 КПК 

України, перебувають у нерозривній єдності та мають бути реалізовані в 

комплексі. Зокрема, у разі надходження заяви від особи про застосування до неї 

насильства з боку уповноважених в кримінальному провадженні суб’єктів 

слідчий суддя приймає таку заяву та повинен виконати комплекс таких заходів: 

1) забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи; 2) 

зобов’язати відповідний орган досудового розслідування здійснити 

дослідження фактів, викладених у заяві особи; 3) вжити необхідних достатніх  

заходів для забезпечення безпеки особи. Вважаємо, що саме такий підхід до 

реалізації слідчими суддями вимог, викладених у ч. 6 ст. 206 КПК України, 

забезпечить ефективний захист прав, свобод та інтересів затриманих осіб у 
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кримінальному провадженні. 

На наше переконання, нормативне закріплення процедури перевірки 

обґрунтованості затримання потребує відповідної нормативної регламентації 

повноважень слідчого судді, спрямованих на забезпечення реалізації слідчим 

суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи. 

Обов’язок здійснення контролю за забезпеченням прав затриманих 

покладено на слідчого суддю (ст. 206 КПК України), а тому, в якості дієвого 

засобу захисту права на свободу й особисту недоторканність за забезпеченням 

прав затриманого, повинна виступати ініціативна діяльність слідчого судді з 

перевірки підстав і законності затримання особи. Контрольна діяльність 

слідчого судді, характерними рисами якої є негайність її здійснення та особиста 

присутність затриманого перед слідчим суддею, є гарантією захисту права на 

свободу та особисту недоторканність в досудовому кримінальному 

провадженні. 

Абсолютно новим інститутом національного законодавства є превентивне 

затримання, яке здійснюється без ухвали слідчого судді, суду за рішенням 

начальників головних управлінь (управлінь) Служби безпеки 

України/Національної поліції України за наявності згоди прокурора (обласного 

рівня, їх заступниками) та застосовується на строк понад 72 години, але не 

більше 30 діб. Основною метою такого заходу примусу є відвернення  

терористичних загроз у районі проведення антитерористичної операції. При 

цьому підставою для превентивного затримання (аналогічно будь-якому 

запобіжному заходу) є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою 

терористичної діяльності (Закон України «Про боротьбу з тероризмом») [275]. 

Поділяємо точку зору, висловлену О.А. Банчуком і 

Б.В. Малишевим [203], що положення з приводу застосування превентивного 

затримання не повною мірою відповідають Конституції України, згідно з якою 

ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за 

вмотивованим рішенням суду (ст. 29). Така ж позиція була висловлена нами 
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вище щодо наділення прокурора невластивими повноваженням приймати 

рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

(ст. 615 КПК України). Аналогічно Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод передбачає, що кожен, кого заарештовано або 

затримано, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, 

якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено 

розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час 

провадження [288]. Європейський суд з прав людини розтлумачив, що ані 

слідчі, ані прокурори не можуть у цьому випадку виконувати функції суду, а 

також що немає жодних можливих винятків з правила про негайне доставлення 

затриманої особи до суду [203]. 

Варто зазначити, що у ст. 29 Конституції України задекларовано право 

кожного затриманого у будь-який час оскаржити в суді своє затримання [153]. 

У зв’язку із реалізацією права затриманого на оскарження законності такого 

рішення, слідчій та судовій практиці відомі й інші випадки неоднакового 

застосування слідчими суддями норм кримінального процесуального 

законодавства. Зокрема, виникає питання, чи можливим є одночасний розгляд 

слідчим суддею клопотання про обрання запобіжного заходу щодо 

підозрюваного та скарги на незаконне його затримання у порядку ст. 208 КПК 

України. 

На нашу думку, вони можуть бути об’єднані й розглядатись одночасно в 

судовому засіданні. При цьому, саме затримання, здійснене в порядку ст. 208 

КПК України, може бути визнане незаконним. Натомість, щодо обрання 

запобіжного заходу до підозрюваного законних підстав може бути достатньо. У 

такому випадку, слідчий суддя повинен одночасно розглянути клопотання про 

обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного та скаргу на незаконне його 

затримання у порядку ст. 208 КПК України, та вирішити за результатами 

розгляду вказані вимоги у межах однієї ухвали. 

Таким чином, за результатами дослідження проблем, окреслених у 
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підрозділі, доходимо висновку, що функція захисту прав, свобод та інтересів 

особи при затриманні особи та застосуванні запобіжного заходу реалізується 

шляхом здійснення слідчим суддею комплексу повноважень, спрямованих на 

забезпечення законності та обґрунтованості обмеження прав та свобод 

учасників кримінального провадження. Такими, зокрема, є з’ясування: 

існування передбачених законом підстав для затримання особи без ухвали 

слідчого судді; відсутності зволікання у доставленні особи до суду; 

неперевищення граничного строку тримання під вартою; наявності відповідних 

умов для тримання особи у місцях тримання. Водночас кожна особа, яка 

залучена до сфери кримінальних процесуальних відносин, пов’язаних із 

можливим обмеженням права особи на свободу та особисту недоторканність 

під час досудового розслідування, повинна мати можливість доступу до 

слідчого судді як безстороннього представника судової влади з метою 

здійснення належної правової оцінки дій, рішень чи бездіяльності відповідних 

правоохоронних органів. 

 

 

3.4 Повноваження слідчого судді щодо забезпечення реалізації 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи під час розгляду скарг на 

рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування чи 

прокурора 

 

Одним із безсумнівних досягнень у галузі прав і свобод людини є 

інститут судового оскарження, закріплений у ст. 55 Конституції України, 

відповідно до якої кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, 

дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. Надання громадянам права на 

реалізацію судового захисту їх порушених конституційних прав є невід’ємним 

елементом законності у державі. Гарантія захисту прав і свобод у судовому 
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порядку означає, що суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин 

України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи 

порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх 

реалізації або мають місце інші утиски прав та свобод [324]. 

Як слушно зазначає В.Т. Маляренко, захист прав і свобод людини не 

може бути надійним без надання зацікавленим особам можливості оскаржити 

до суду окремі процесуальні дії (бездіяльність) та рішення посадових осіб, які 

здійснюють досудове розслідування [207, с. 131]. Особливої ваги право на 

оскарження набуває саме на стадії досудового розслідування [477, с. 2]. 

Судовий порядок розгляду скарг допомагає утворенню системи додаткових 

засобів забезпечення законності під час кримінального 

провадження [440, с. 16]. Така діяльність слідчого судді не тільки цементує 

правозабезпечувальний (правозахисний) механізм досудового розслідування, а 

й надає йому завершеної форми [147, с. 32], чим повністю забезпечує пріоритет 

охорони прав і законних інтересів учасників кримінального 

провадження [26, с. 75]. 

Можливість оскарження, з одного боку, виступає гарантією додержання 

конституційних прав учасників кримінального провадження та сприяє 

виконанню його завдань, а з іншого – є юридичною гарантією реалізації 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи, що проявляється у 

контрольних повноваженнях слідчого судді із вирішення скарг учасників 

кримінального провадження у порядку ст. ст. 303‒307 КПК України.  

За даними статистики, у 2017 році відзначається тенденція до зменшення 

кількості випадків оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або 

прокурора (10 316 проти 12 361, або -16,5%), у тому числі із задоволенням 

скарги (-5,4%) [8]. Відзначаючи цей, без сумніву, позитивний аспект, усе ж 

зазначимо, що наявність скарг на дії, рішення чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора – свідчення того, що органи досудового розслідування та прокурор 

приймають рішення, котрі не задовольняють учасників кримінального 
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провадження. Це, своєю чергою, зобов’язує слідчого суддю реалізувати 

повноваження, в тому числі й щодо захисту прав, свобод та інтересів особи під 

час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність органів досудового 

розслідування чи прокурора. 

Питання оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під 

час досудового розслідування кримінального провадження було предметом 

дослідження таких вітчизняних науковців, як І.В. Гловюк, В.Г. Гончаренко, 

Н.В. Канфуі, Т.В. Каткова, Д.Є. Крикливець, Л.М. Лобойко, М.А. Макаров, 

В.В. Назаров, М.М. Ольховська, М.А. Погорецький, В.О. Попелюшко, 

С.О. Пшенічко, Ю.В. Скрипіна, О.В. Стельмащук, О.Ю. Татаров, О.С. Ткачук, 

А.Р. Туманянц, Л.Д. Удалова, А.С. Черкесова, В.І. Чорнобук, С.Л. Шаренко, 

М.Є. Шумило, О.Г. Шило, О.Г. Яновська та багатьох інших [69; 65, с. 92‒97; 

126; 130; 166; 167; 187; 198; 200; 251; 291; 292; 348; 394; 441; 451]. Особливу 

увагу науковців та юристів-практиків цей інститут привернув після набрання 

чинності у 2012 році новим КПК. 

У доктрині кримінального процесу здебільшого досліджуються 

правовідносини, які виникають у процесі оскарження рішень, дій і 

бездіяльності слідчого судді, прокурора та слідчого, проте зазвичай, з позиції 

учасників кримінального провадження, що використовують цей інститут для 

захисту своїх прав і свобод. Водночас потребують вирішення окремі проблемні 

питання реалізації повноважень слідчим суддею функції захисту прав, свобод 

та інтересів людини, що виникають у процесі оскарження рішень, дій і 

бездіяльності слідчого, прокурора.  

Активною формою правозабезпечувальної (правозахисної) діяльності 

слідчого судді є розгляд ним скарг учасників досудового розслідування на 

рішення дії чи бездіяльність слідчого і прокурора [124, с. 159]. Скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора відповідно до ст. 306 КПК 

України розглядаються згідно з правилами судового розгляду, передбаченими 

ст. ст. 318‒380 КПК України. Дотримання слідчим суддею законодавчих вимог 
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щодо процесуального порядку, строків і прийняття відповідних рішень за 

результатами оскарження є запорукою здійснення ним своєчасного й 

ефективного судового контролю за дотриманням законності з боку слідчого та 

прокурора, оскільки скарги цієї категорії є найчисельнішими [283]. 

Досліджуючи процедуру оскарження рішень, дій та бездіяльності 

слідчого та прокурора, слід звернути увагу на те, що ст. 303 КПК України чітко 

визначено як перелік рішень, дій та бездіяльності слідчого і прокурора, які 

можуть бути оскаржені слідчому судді на стадії досудового розслідування, так і 

коло осіб, наділених таким правом.  

Зокрема, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії 

чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, 

яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР 

після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у 

неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК 

України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний 

вчинити у визначений КПК строк; 2) рішення слідчого, прокурора про 

зупинення досудового розслідування; 3) рішення слідчого про закриття 

кримінального провадження; 4) рішення прокурора про закриття кримінального 

провадження та/або провадження щодо юридичної особи; 5) рішення 

прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим; 6) рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки; 

7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій; 

8) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та 

продовження його згідно з правилами, передбаченими гл. 39 КПК; 9-1) рішення 

прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків 

слідчим, прокурором під час досудового розслідування; 10) повідомлення 

слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення 

особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1656#n1656
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3959#n3959
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повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття 

прокурором кримінального провадження або звернення до суду із 

обвинувальним актом [171].  

Проаналізувавши положення, які регламентують процесуальний порядок 

оскарження слідчому судді рішень, дій та бездіяльності слідчого та прокурора 

(ст. ст. 303‒307 КПК України), ми дійшли висновку, що така процесуальна 

діяльність слідчого судді спрямована на захист прав, свобод та інтересів 

учасника досудового кримінального провадження від порушень, запобігання 

таким порушенням, яка реалізується під час: прийняття слідчим суддею скарги; 

розгляду по суті; винесення відповідного рішення за результатами розгляду 

скарги; звернення до виконання рішення, прийнятого за результатами розгляду 

скарги. 

Відповідно ч. 4 ст. 304 КПК України слідчий суддя відмовляє у відкритті 

провадження лише у разі, якщо скарга подана на рішення, дію чи бездіяльність 

слідчого, прокурора, що не підлягає оскарженню. Відсутність чіткого 

законодавчого визначення кола процесуальних осіб, рішення, дії чи 

бездіяльність яких може бути предметом оскарження під час досудового 

розслідування, є перешкодою для реалізації підозрюваного в доступі до 

правосуддя, а для слідчого судді - у здійсненні судового контролю. Наявність 

зазначеної прогалини  у вітчизняному законодавстві призводить до неоднакової 

судової практики. Зокрема, Апеляційний суд Харківської області в ухвалі від 

18 лютого 2016 р. по справі № 645/118/16-к залишив без задоволення 

апеляційну скаргу, погодившись із висновками слідчого судді суду першої 

інстанції, що начальник слідчого відділу не є суб’єктом, бездіяльність якого 

може бути оскаржена в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, оскільки він не є 

слідчим у конкретному кримінальному провадженні [415]. 

Дійсно, відповідно до ч. 2 ст. 38 КПК України досудове розслідування 

здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою 

групою. Проте у ст. 39 КПК України визначено, що керівник органу досудового 
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розслідування організовує досудове розслідування та уповноважений 

здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому 

повноваженнями слідчого. Отже, керівник органу досудового розслідування, 

навіть якщо він не є слідчим у конкретному кримінальному провадженні, є 

суб’єктом, рішення, дії чи бездіяльність якого може бути оскаржена в порядку 

ч. 1 ст. 303 КПК України. 

В даному випадку слід наголосити, що слідчі судді повинні розглядати 

клопотання та скарги, розгляд яких віднесений до їх повноважень з 

урахуванням міжнародної судової практики, спрямовувати цей розгляд на 

забезпечення захисту прав громадян та суспільства, що підтвердить 

ефективність функціонування незалежного і неупередженого суду і в цілому 

сприятиме підвищенню авторитету судової влади. Точне й неухильне 

застосування слідчими суддями кримінально-процесуального закону є 

неодмінною умовою належного судового контролю за дотриманням прав, 

свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового 

розслідування, запобігання порушенню прав громадян, підвищенню свідомості 

працівників органу досудового розслідування, прокурорів щодо законності та 

своєчасності здійснення процесуальних дій [424]. 

При розгляді скарги учасника кримінального провадження на рішення, дії 

чи бездіяльність слідчого або прокурора слідчий суддя має право витребувати 

будь-які матеріали, що стосуються даної скарги і можуть мати значення для 

перевірки її доводів. Межі судового розгляду скарги визначаються вимогами 

скарги та характером рішення, дії чи бездіяльності слідчого або прокурора, що 

оскаржуються. Розгляд скарги слідчий суддя здійснює у відкритому судовому 

засіданні (за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 27 КПК України), та з 

обов’язковою участю особи, яка звернулася зі скаргою [178, с. 113]. 

Аналіз судової практики свідчить, що низка важливих процесуальних 

питань інституту оскарження залишається неврегульованим, а це, своєю 

чергою, призводить до зростання негативної тенденції до порушення прав 
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скаржників. Так, слушною вважаємо пропозицію М.М. Ольховської щодо 

визначення у ст. 304 КПК України положення, що відкриття провадження за 

скаргою розглядається слідчим суддею в день надходження скарги шляхом 

винесення відповідної ухвали, копії якої невідкладно направляються скаржнику 

та процесуальній особі, рішення, дія чи бездіяльність якої оскаржується. Це 

зможе надати скаржнику процесуальну можливість реалізувати своє право на 

повторне звернення зі скаргою без пропущення процесуальних строків. Крім 

того, невідкладне направлення ухвали про відкриття провадження може бути 

підставою для реалізації слідчим, прокурором права на самостійне скасування 

рішення, припинення дії чи бездіяльності, яка оскаржується, що тягне за собою 

закриття провадження за скаргою відповідно до ч. 2 ст. 305 КПК України [251, 

с. 123]. Вважаємо, що за таких обставин підозрюваний зможе в найкоротший 

строк відновити порушені права та захистити свої інтереси. 

Визначена в ч. 3 ст. 306 КПК України вимога обов’язковості участі 

скаржника при судовому розгляді є такою, що забезпечує дотримання засади 

змагальності сторін та свободу в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні 

перед судом їх переконливості (ст. 22 КПК України). Виходячи з положень ч. 3 

ст. 306 КПК України, слідчий суддя позбавлений права розглядати подану 

скаргу на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора без участі 

скаржника, його захисника чи представника, навіть якщо від останнього 

надійшло відповідне клопотання. При цьому, чинний КПК України також не 

встановлює перелік заходів забезпечення кримінального провадження, які може 

застосувати слідчий суддя до скаржника в разі неявки останнього на судове 

засідання без поважних причин, що ускладнюють процесуальну можливість 

проведення судового розгляду скарг та винесення слідчими суддями 

відповідних рішень [251, с. 127]. 

На нашу думку, нормативного врегулювання потребує процедура 

розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування за відсутності скаржника у шляхом наділення 
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слідчого судді правом на проведення судового розгляду скарги без участі 

особи, яка її подала, в разі звернення скаржника з відповідним клопотанням. 

Зокрема, у частині 3 ст. 306 КПК України «Порядок розгляду скарг на рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування» 

слід визначити, що: 

«3. У разі повторної неявки належним чином повідомленої особи, яка 

подала скаргу, чи її захисника, представника скаржника на судовий розгляд 

скарги, якщо вони не повідомили суд про причини своєї неявки і не звернулись з 

клопотанням про відкладення судового розгляду, слідчий суддя проводить 

судовий розгляд скарги без участі особи, яка подала скаргу». 

У наукових колах викликають дискусії з приводу меж активності слідчого 

судді зі з’ясування обставин кримінального провадження в обґрунтування 

скарги, зокрема: чи вправі він за власної ініціативи витребувати додаткові 

матеріали чи повинен обмежитися дослідженням матеріалів, наданих 

скаржником, його захисником, представником та слідчим, прокурором, адже 

від обсягу повноважень слідчого судді щодо цього питання напряму залежить 

можливість реалізації функції захисту прав, свобод та інтересів особи. 

Здійснення такої функції під час досудового розслідування вимагає 

певної активності слідчого судді для встановлення законності, обґрунтованості 

та справедливості обмеження цих прав [291, с. 15]. При цьому, надлишкове 

втручання слідчого судді у провадження досудового розслідування може 

призвести до порушення прав учасників кримінального 

провадження [121, с. 49]. Натомість, обмеження пізнавальної діяльності судді 

виключно дослідженням доводів скарги веде до формального судового 

контролю [458, с. 328]. Погоджуємось, що з метою належної перевірки 

законності та обґрунтованості оскаржуваних дій чи бездіяльності і рішень 

слідчого, прокурора слідчий суддя має право витребувати матеріали, якими 

обґрунтовуються оскаржувані рішення чи дії, та на підставі яких була 

допущена оскаржувана бездіяльність слідчого чи прокурора [76, с. 653]. 
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Як зазначає Д.Є. Крикливець, слідчий суддя не може покладатися 

винятково на особу, яка подала скаргу, у доказуванні нею своєї правової 

позиції, оскільки остання, як вже було зауважено, може не мати достатніх знань 

та достатніх процесуальних прав для здійснення доказування, тому слідчий 

суддя повинен перевіряти ці вимоги не лише в межах доводів, викладених у 

ній, а всебічно в межах матеріалів кримінального провадження [166, с. 171]. 

Так, у кримінальному провадженні №336\3217\14к потерпілий оскаржував 

бездіяльність слідчого щодо ненадання відповіді на клопотання про надання 

відомостей про виконання певних дій у кримінальному провадженні, просив 

суд лише зобов’язати слідчого надати письмову відповідь про задоволення 

клопотання або про відмову у задоволенні клопотання. Слідчий суддя 

Шевченківського районного суду м. Запоріжжя, вивчивши матеріали 

провадження, встановив, що прокурором дані вказівки, які слідчим не виконані, 

та ухвалою від 29 квітня 2014 р. зобов’язав слідчого ці вказівки виконати й 

повідомити про їх виконання потерпілого [423]. У даному випадку слідчий 

суддя, хоча і захистив інтереси потерпілого, проте вийшов за межі вимог, 

викладених у скарзі, певною мірою перебрав на себе роль потерпілого, що є 

порушенням засад змагальності та диспозитивності кримінального 

судочинства. 

Отже, вирішення слідчим суддею скарг вимагає не обмежуватися 

дослідженням лише поданих сторонами матеріалів, що обґрунтовують скаргу 

або заперечення проти неї. Однак, слід уточнити, що при розгляді та вирішенні 

скарг слідчий суддя не володіє повноваженнями зі збирання доказів. Скаржник, 

його захисник, представник чи законний представник можуть надати суду 

відповідні дані, які є необхідними для правильного та об’єктивного вирішення 

поданої скарги; в обґрунтування скарги заявник наводить доводи, викладені у 

скарзі, підтверджуючи наявними у нього фактичними даними та документами, 

виступає з реплікою на виступи осіб, що беруть участь у розгляді скарги, 

зокрема, на думку прокурора з приводу наявності чи відсутності підстав для 
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задоволення скарги. Натомість, з’ясовуючи обґрунтованість скарги, слідчий 

суддя перевіряє, чи дотриманий процесуальний порядок винесення 

оскаржуваного рішення чи проведення оскаржуваної дії, чи мала посадова 

особа, котра допустила прийняття оскаржуваного рішення, здійснення дії чи 

бездіяльності, необхідні повноваження, чи немає обставин, що тягнуть закриття 

провадження. Отже, тут мова йде, радше про комплекс контрольних 

повноважень слідчого судді із вирішення скарг учасників кримінального 

провадження (ст. ст. 303‒307 КПК), реалізація яких спрямована на захист прав, 

свобод та інтересів особи. 

Під час розгляду скарг завжди матимемо ситуацію, при якій факт 

обмеження прав внаслідок процесуальних рішень, дій чи бездіяльності 

уповноважених осіб, на думку скаржника, уже відбувся, тому перед слідчим 

суддею постають питання іншого характеру: 1) «Чи взагалі мало місце 

правообмеження (факт існування порушення прав, свобод та інтересів особи)?»; 

2) «Чи обґрунтованим є правообмеження, яке є наслідком рішень, дій чи 

бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора?»; 3) «Чи 

залишити існуюче правообмеження без змін?». Саме ці питання повинен 

з’ясувати слідчий суддя, беручи участь у діяльності з розгляду оскаржуваних 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності уповноважених осіб. Такі 

повноваження слідчого судді дещо відрізняються за своїм змістом від інших, 

проте, є не менш важливими, спрямованими на реалізацію функції захисту 

прав, прав, свобод та інтересів людини. 

Таким чином, доходимо висновку, що слідчий суддя під час розгляду 

скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, здійснює  

повноваження щодо забезпечення реалізації наскрізної функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи. Основною метою такої діяльності є відновлення 

порушених прав та свобод скаржників ‒ учасників кримінального провадження 

або недопущення таких порушень. 
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За результатами розгляду скарги в порядку ст. 307 КПК України можливе 

прийняття одного з таких рішень у формі ухвали: 1) скасувати рішення слідчого 

чи прокурора; 2) зобов’язати припинити дію (кримінальне провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру); 3) зобов’язати вчинити 

певну дію (провести слідчу (розшукову) дію, визнати потерпілим, вжити 

заходів безпеки тощо); 4) відмовити у задоволенні скарги [171]. 

Таким чином, у разі, якщо оскаржена дія є незаконною, слідчий суддя у 

резолютивній частині ухвали зобов’язує слідчого, прокурора припинити цю 

дію. При встановленні бездіяльності слідчого, прокурора слідчий суддя 

приймає рішення про зобов’язання вчинити певну дію. У разі виявлення 

незаконності та/або необґрунтованості рішення слідчого, прокурора слідчий 

суддя приймає рішення про його скасування. При цьому, слідчий суддя 

позбавлений можливості прийняти рішення, яке відновлювало б права 

скаржника: тобто, наприклад, слідчий суддя не може винести ухвалу про 

визнання особи потерпілим. Такий підхід обґрунтовано підтримується в 

літературі, адже, виходячи з конституційно-правового принципу змагальності, 

суд не може перебирати на себе інших функцій, ніж вирішення справи по суті, а 

тому, і, скасовуючи незаконне та (або) необґрунтоване рішення органу 

дізнання, слідчого та прокурора, суд не повинен приймати тих рішень, що є 

іманентними органам, які здійснюють кримінальне 

переслідування [458, c. 348; 136, с. 104]. 

Судовій практиці відомі випадки, коли з метою усунення негативних 

наслідків попереднього рішення, дії бездіяльності слідчого, прокурора, в ухвалі 

слідчого судді було прийнято декілька правовідновлювальних рішень. Тобто, 

ухвала слідчого судді містила декілька визначених ч. 2 ст. 307 КПК рішень. 

Таку практику вважаємо правильною, адже, будучи позбавленим можливості 

прийняти рішення, що не відноситься до його компетенції, слідчий суддя 

повинен зобов’язати слідчого, прокурора вчинити дії (прийняти рішення), які б 

відновлювали права скаржника. Наприклад: 1) скасувати постанову слідчого чи 
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прокурора про зміну порядку досудового розслідування; 2) зобов’язати 

слідчого, прокурора до відновлення її процесуального статусу у такому 

кримінальному провадженні. Натомість, іноді слідчі судді приймають одне із 

вказаних у ч. 2 ст. 307 КПК України рішень, наприклад, скасовують рішення 

слідчого чи прокурора. Подекуди цього недостатньо для відновлення прав 

відповідного учасника кримінального провадження у повному значенні цього 

слова. 

Зазначений приклад спонукає нас концептуально підійти до 

формулювання пропозицій змін до частини другої ст. 307 КПК України, яка 

регламентує загальний процесуальний порядок прийняття слідчим суддею 

рішення за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. По-перше, 

підсиленню особистої відповідальності слідчого судді сприятиме заміна 

терміна «може» на «зобов’язаний»; по-друге, визначення обов’язку слідчого 

судді у випадку скасування оскаржуваного рішення зобов’язати суб’єкта, дії, 

рішення чи бездіяльність якого оскаржувались, вчинити чи припинити певну 

дію, прийняти рішення або припинити бездіяльність, спонукатиме слідчого, 

прокурора до усунення негативних наслідків їх попереднього рішення, дії чи 

бездіяльності. 

На підтвердження останнього висловленого вище аргументу свідчать й 

емпіричні дані. Так, на переконання 85 % опитаних суддів, прокурорів, слідчих 

та адвокатів, чинна редакція ст. 307 КПК України не забезпечує належний 

захист прав, свобод та інтересів особи та потребує визначення 

безальтернативного переліку рішень, які приймаються слідчим суддею за 

результатами розгляду таких скарг, спонукатиме слідчого, прокурора до 

усунення негативних наслідків їх попереднього рішення, дії чи 

бездіяльності (Додаток А).  

На нашу думку, частину другу ст. 307 КПК України «Рішення слідчого 

судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого 
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чи прокурора під час досудового розслідування» слід подати у такій редакції: 

«2. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії 

чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 

1) скасування рішення слідчого чи прокурора та зобов’язання вчинити 

певну дію …» і далі по тексту. 

Доцільним вважаємо дослідження й інших питань оскарження, які 

викликають жваві дискусії у теорії та практиці кримінального процесу. 

Зокрема, відповідно до ст. 311 КПК України під час досудового розслідування 

слідчий, який здійснює розслідування певного кримінального правопорушення, 

має право оскаржувати будь-які рішення, дії чи бездіяльність прокурора, 

прийняті або вчинені у відповідному досудовому провадженні, крім випадків, 

передбачених КПК України [171]. 

Наслідком скасування рішення, визнання незаконними вчинених дії чи 

бездіяльності може бути заміна одного прокурора на іншого з числа службових 

осіб органів прокуратури того самого рівня в досудовому провадженні, де було 

прийняте або вчинене незаконне рішення, дія чи бездіяльність. Однак 

прийняття такого рішення за результатами розгляду скарги є правом, а не 

обов’язком службової особи органу прокуратури вищого рівня; необхідність 

його прийняття залежить від характеру допущених прокурором порушень 

закону у досудовому провадженні. Отже, рішення, вказівки, дії прокурора, які в 

порядку оскарження були визнані законними та обґрунтованими, слідчий 

зобов’язаний їх беззастережно виконати, навіть якщо це протирічить його 

особистій позиції. 

Не підлягає сумніву, що надання слідчому права оскаржувати рішення, дії 

чи бездіяльність прокурора є суттєвою гарантією незалежності слідчого під час 

провадження досудового розслідування. Але ця норма носить здебільшого 

декларативний характер [76, с. 662]. На нашу думку, одиничні випадки 

застосування ст. ст. 311‒313 КПК України, та ще менша кількість задоволених 

скарг слідчих на рішення, дії чи бездіяльність прокурора свідчить про 
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недостатню ефективність цих положень. 

В даному випадку, слід підтримати позицію І.В. Канфуі щодо наділення 

слідчого судді (як особи процесуально та реально незалежної від прокурора) 

повноваженнями з ухвалення рішень за результатами розгляду клопотань 

слідчого про оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора в порядку 

ст. ст. 311‒313 [126, с. 188]. Оскільки зміст повноважень слідчого судді складає 

захист прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження, на 

нашу думку, саме цей суб’єкт в даному випадку повинен спрямовувати свою 

контрольну діяльність на дослідження представлених слідчим фактичних 

даних, покладених в основу оскарження.  

Окрему увагу слід приділити з’ясуванню повноважень слідчого судді, 

спрямованих на захист прав, свобод та інтересів особи у процесі оскарження 

рішень, дій і бездіяльності слідчого, прокурора щодо внесення/невнесення до 

ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення. 

Як свідчить статистика, у 2017 році порівняно з попереднім роком зросла 

питома вага задоволених судом скарг щодо невнесення до ЄРДР відомостей 

про кримінальні правопорушення (з 38,4 % до 52,4 %) [8]. Це свідчить не тільки 

про дієвість інституту оскарження у цьому напрямі, а й про наявність суттєвих 

недоліків у діяльності слідчого, прокурора на цьому початковому етапі 

досудового розслідування, що спричиняє порушення прав, свобод та інтересів 

суб’єктів кримінального провадження. 

Як констатують судді, проблеми, пов’язані з бездіяльністю слідчого, 

прокурора, часто полягають у невнесенні відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР, а, відтак, і реалізація права на його оскарження, яке 

передбачене ст. 303 КПК, продовжує залишатися актуальною [450, с. 80–86]. З 

огляду на це доцільним вбачається з’ясування повноважень слідчого судді 

щодо реалізації функції захисту прав, свобод та інтересів особи під час 

оскарження бездіяльності слідчого, прокурора в частині невнесення відомостей 

про кримінальне правопорушення до ЄРДР.  
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Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, 

але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-

якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати 

розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати 

заявнику витяг з ЄРДР [171]. Порядок початку досудового розслідування не 

передбачає так званої «дослідчої перевірки заяв та повідомлень про злочини». 

Отже, заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення перевіряються 

винятково у процесі досудового розслідування. 

Розглядаючи скаргу на бездіяльність слідчого, прокурора ‒ невнесення 

відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви 

чи повідомлення про кримінальне правопорушення, на виконання функції 

захисту прав, свобод та законних інтересів особи, слідчий суддя наділений 

повноваженнями щодо з’ясування таких обставин, як: спосіб повідомлення про 

кримінальне правопорушення (безпосереднє звернення із заявою; направлення 

заяви поштою чи іншим способом; безпосереднє усне повідомлення; 

повідомлення по телефону; іншим шляхом); особи, яка здійснила повідомлення 

про кримінальне правопорушення; особи, яка прийняла заяву чи повідомлення 

(уповноважена службова особа відповідного правоохоронного органу); час 

здійсненого повідомлення про кримінальне правопорушення (дата і час, 

оскільки внесення відомостей до ЄРДР має бути здійснене протягом 24 годин); 

прізвище, ім’я та по батькові слідчого чи прокурора, який отримав відповідну 

заяву або повідомлення; які обставини, на думку скаржника, свідчать про 

вчинення кримінального правопорушення (якого саме); які додаткові матеріали 

надавалися разом із заявою; чим керувався слідчий/прокурор, коли не вніс 

відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР. 

Доводиться констатувати, що загалом практика судів щодо прийняття 

рішень за такими скаргами є неоднаковою, такою що породжує численні 
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дискусії у практичних та наукових колах. Різні позиції уповноважених суб’єктів 

щодо застосування норм ч. 1 ст. 214 КПК України призводять до порушення 

конституційних прав і свобод людини, а саме щодо: необхідності внесення до 

ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення не пізніше 24 годин після 

подання повідомлення про його вчинення; щодо внесення до ЄРДР необхідних 

відомостей не пізніше 24 годин після подання повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення лише у разі наявності обґрунтованих підстав 

вважати, що відомості, викладені у повідомленні, містять ознаки кримінального 

правопорушення; щодо зобов’язання уповноважених осіб перевірити, чи наявні 

підстави для внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення 

до ЄРДР. 

Судовій практиці відомі випадки, коли національні суди задовольняють 

скарги на бездіяльність слідчого або прокурора щодо невнесення відомостей до 

ЄРДР протягом 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення. Так, слідчий суддя Шевченківського районного 

суду м. Києва у своїй ухвалі від 15 березня 2016 р. встановила, що з долученої 

до скарги копії заяви про вчинення кримінального правопорушення було 

прийнято заяву відповідної особи. На день розгляду скарги суб’єктом 

оскарження не спростовані доводи скарги адвоката з приводу невнесення 

відомостей про кримінальне правопорушення згідно з повідомленням про 

вчинення кримінального правопорушення. У зв’язку з наведеним вище скаргу 

було задоволено, а слідчого зобов’язано внести відомості про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР [422]. 

Водночас в інших випадках суди обґрунтовано відмовляють у 

задоволенні таких скарг на підставі відсутності достатніх відомостей про 

кримінальне правопорушення. Так, слідчий суддя Деснянського районного суду 

м. Києва в своїй ухвалі від 14 травня 2016 р. у справі №754/4566/16-к зазначив, 

що підставами вважати заяву чи повідомлення саме про кримінальне 

правопорушення є наявність в таких заявах або повідомленнях об’єктивних 
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даних, які дійсно свідчать (на противагу законодавчому «можуть свідчити» ‒ 

Б.О.) про ознаки конкретного кримінального правопорушення. Якщо у заявах 

чи повідомленнях відповідних даних немає, то вони не можуть вважатися 

такими, які мають бути обов’язково внесені до ЄРДР. Вказаною ухвалою також 

відмовлено у задоволенні скарги [416]. 

Відомі судовій практиці й інші підходи слідчих суддів до застосування 

положень ч. 1 ст. 214 КПК України, а саме - шляхом зобов’язання розглянути 

заяву на предмет наявності підстав щодо внесення відомостей за заявою до 

ЄРДР. У такий спосіб слідчі судді самоусуваються від ухвалення конкретного 

рішення за результатами розгляду скарги, знову перекладаючи його прийняття 

на розсуд слідчого, прокурора. Так, слідчий суддя Печерського районного суду 

м. Києва в своїй ухвалі від 19 травня 2016 р. зобов’язав уповноважених осіб 

прокуратури розглянути відповідну заяву в порядку та строки, передбачені 

ст. 214 КПК України [420]. Вказаний приклад свідчить про те, що слідчі судді 

не завжди належним чином ставляться до своїх повноважень, реалізуючи 

функцію захисту прав, свобод та інтересів учасників досудового кримінального 

провадження у разі бездіяльності слідчого, прокурора. 

Викладене спонукає до висновку, що процесуальний порядок прийняття 

рішень за скаргами на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у 

невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, після 

отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, як власне, 

й самі рішення, мають бути чіткими й однозначними, такими, що відповідають 

положенням КПК України та засадам діяльності слідчого судді, спрямованої на 

захист прав, свобод та інтересів особи. 

Слід зазначити, що неоднозначно на практиці сприймається законодавча 

новела, викладена у п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України, що на досудовому 

провадженні можуть бути оскаржені повідомлення слідчого, прокурора про 

підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі 
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про підозру у вчиненні злочину [171]. 

Наслідком повідомлення про підозру є вплив на особисту 

недоторканність як на суб’єктивне юридичне право: конкретна правова 

можливість (мати особисту свободу, тілесну та психічну недоторканність) 

замінюється (трансформується) в обов’язок (піддаватися правовим 

обмеженням) [261, с. 77]. Оскарження слідчому судді процедури повідомлення 

про підозру підозрюваним, його захисником чи законним представником 

свідчить про їх незгоду з такими, попередніми висновками слідчого, прокурора 

про винуватість у вчиненні кримінального правопорушення. 

Констатуємо невизначеність процесуальної ролі слідчого судді з приводу 

визначення ним достатності підстав для повідомлення про підозру за 

результатами оскарження повідомлення слідчого, прокурора про підозру 

слідчому судді (ч. 1 ст. 303 КПК України). Вважаємо, що відсутність у КПК 

України чітких підстав для визначення слідчим суддею порушення 

процесуального порядку повідомлення про підозру свідчить про наділення їх 

суто процедурними повноваженнями з цих питань. На нашу думку, визначати 

достатність доказів для повідомлення про підозру протирічить 

основоположному призначенню слідчого судді у кримінальному провадженні. 

На стадії досудового розслідування ‒ це обов’язок слідчого, прокурора. 

Натомість, засада безпосередності дослідження показань, речей і документів, 

відповідно до ст. 23 КПК України, розповсюджується на судові стадії. 

Абзац 2 ч. 1 ст. 277 КПК України визначає перелік відомостей, які має 

містити повідомлення про підозру. Проте, на жаль, КПК не містить положень 

про правові наслідки недотримання вказаних вимог. Враховуючи те, що вказана 

норма встановлює чіткий зміст письмового повідомлення про підозру і вказує 

на його імперативність, а відтак відсутність хоча б одного із елементів, 

визначених в цій статті, у письмовому повідомленні про підозру, таке 

повідомлення не повинно вважатись повідомленням про підозру в розумінні 

КПК, а тому не повинно створювати будь-яких процесуальних наслідків, для 
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особи, якій воно повідомлялось [171]. Отже, якщо під час розгляду скарги 

слідчим суддею буде виявлено відсутність хоча б однієї із вимог до 

повідомлення про підозру, визначених абз. 2 ч. 1 ст. 277 КПК України, він 

повинен визнати незаконними такі дії слідчого чи прокурора. 

Як уявляється, приймаючи рішення за результатами розгляду скарги на 

повідомлення про підозру, слідчий суддя, не виходячи за межі компетенції, 

зобов’язаний перевірити дотримання слідчим, прокурором процесуальних умов 

повідомлення про підозру (порядку вручення повідомлення про підозру, а 

достатності доказів для повідомлення про підозру). До таких слід віднести: 

дотримання способу повідомлення про підозру (слідчо-судовій практиці відомі 

випадки, коли письмове повідомлення про підозру підписується прокурором, а 

вручається слідчим, або підписується одним прокурором/слідчим, а вручається 

іншим прокурором/слідчим); дотримання строків повідомлення про підозру; 

наявність усіх реквізитів у повідомленні про підозру; з’ясування, чи належним 

є суб’єкт повідомлення про підозру, про нову підозру або про змінену раніше 

підозру (наприклад, чи компетентним є суб’єкт повідомлення про підозру 

окремій категорії осіб в порядку ст. 481 КПК України). 

Безперечним є твердження М.І. Бортун, що слідчий суддя не є стороною 

кримінального провадження, не проводить слідчі (розшукові) дії, не визначає 

обсяг обвинувачення, але суттєво впливає на ці процеси й іноді 

безальтернативно, на відміну від прокурора, який є стороною обвинувачення, 

визначає обсяг обвинувачення і забезпечує проведення слідчих (розшукових) 

дій у кримінальному провадженні [42, c. 78‒79]. Водночас слід пам’ятати, що 

слідчий суддя не повинен бути обтяжений обов’язком збирати докази, але від їх 

перевірки й необхідної оцінки він не може бути вільним, бо від цього залежить 

правосудність його рішень [390, с. 164]. 

Таким чином, доходимо висновку, що визначення достатності доказів для 

повідомлення про підозру – завдання не слідчого судді, а слідчого, прокурора 

(ст. 276 КПК України). Крім того, відповідно до ст. 9 КПК України, саме на 
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слідчого і прокурора покладено обов’язок із забезпечення повноти, всебічності 

та неупередженості у розслідуванні кримінального провадження [171]. 

Реалізація слідчим суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи за 

результатами розгляду скарги повідомлення про підозру полягає в тому, що він, 

не виходячи за межі компетенції, зобов’язаний перевірити дотримання слідчим, 

прокурором процесуального порядку повідомлення про підозру. 

Аналіз нормативно-правового врегулювання порядку судового розгляду 

скарг під час досудового розслідування засвідчив окремі прогалини чинного 

законодавства, що порушують положення Конвенції про захист прав людини, 

суперечать правовим висновкам ЄСПЛ, призводять до неоднакової судової 

практики, знижують ефективність реалізації слідчим суддею функції захисту 

прав, свобод та інтересів особи, ускладнюють прийняття судових рішень за 

поданими скаргами. Визначений нами перелік контрольних повноважень 

слідчого судді із вирішення скарг учасників кримінального провадження 

(ст. ст. 303‒307 КПК) спрямований на підвищення ефективності реалізації ним 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Діяльність слідчого судді, спрямована на забезпечення реалізації функції 

захисту прав, свобод та інтересів особи при проведенні окремих слідчих 

(розшукових) дій, а також НСРД полягає у забезпеченні законності й 

обґрунтованості обмеження прав та свобод учасників кримінального 

провадження, а також інших осіб і виявляється у дозвільних повноваженнях, 

повноваженнях з перевірки підстав для проникнення до житла чи іншого 

володіння особи без ухвали слідчого судді, сприянні сторонам кримінального 

провадження у збиранні доказів. Наголошено на необхідності надання права 

іншим учасникам кримінального провадження поряд з особою, яка подала 
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клопотання про залучення експерта, брати участь у розгляді такого клопотання 

якщо це стосується їхніх інтересів. Обґрунтовано доцільність наділення 

слідчого судді повноваженнями з прийняття рішення про огляд трупа з метою 

ексгумації, якщо родичі покійного проти цього заперечують. Зазначено, що 

лише у виняткових випадках, пов’язаних з врятуванням життя людей та 

запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, забезпечення 

реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи при 

проведенні НСРД здійснюється «постфактум» і виявляється в оцінці слідчим 

суддею доцільності, законності та обґрунтованості проведення слідчої 

(розшукової) дії вже після її початку. 

Забезпечення реалізації функції захисту прав, свобод та інтересів особи 

під час застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження 

здійснюється через комплекс повноважень під час встановлення слідчим 

суддею обставин, викладених у клопотанні з урахуванням правила 

пропорційності втручання та відображаються у його рішенні про задоволення 

чи відмову в задоволенні клопотання про застосування відповідного заходу 

забезпечення кримінального провадження. Визначено рівні забезпечення 

реалізації слідчим суддею цієї наскрізної функції при прийнятті 

процесуального рішення про застосування заходу забезпечення кримінального 

провадження: 1) внутрішній – перевірка законності та обґрунтованості з позиції 

національного законодавства; 2) зовнішній – перевірка законності та 

обґрунтованості з позиції практики ЄСПЛ. Аргументовано необхідність 

надання права слідчому, прокуророві у випадку закриття кримінального 

провадження приймати рішення про скасування арешту майна.  

Забезпечення реалізації функції захисту прав, свобод та інтересів особи 

при затриманні та застосуванні запобіжного заходу здійснюється слідчим 

суддею, насамперед, під час розгляду клопотання, перевірки його законності та 

обґрунтованості, а також, за наявності підстав, на етапі прийняття рішення про 

скасування або зміни на інший запобіжний захід. Контрольна ініціативна 
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діяльність слідчого судді, характерними рисами якої є негайність її здійснення 

та особиста присутність затриманого перед слідчим суддею, є гарантією 

захисту права на свободу та особисту недоторканність в досудовому 

кримінальному провадженні. Звернено увагу, що ст. 206 КПК України 

сформульовано виключно у контексті забезпечення прав особи, позбавленої 

свободи, а практика її застосування виходить за межі нормативної 

регламентації обов’язків слідчого судді. Це зумовило внесення пропозиції з 

розширення його повноважень і відображення їх у окремій нормі КПК.  

Функція захисту прав, свобод та інтересів учасника досудового 

кримінального провадження від порушень, запобігання таким порушенням 

реалізується у контрольній діяльності слідчого судді під час: прийняття слідчим 

суддею скарги; розгляду її по суті; винесення відповідного рішення за 

результатами розгляду скарги; звернення до виконання рішення, прийнятого за 

результатами розгляду скарги (ст. ст. 303‒307 КПК). Основною метою такої 

діяльності є відновлення порушених прав та свобод скаржників ‒ учасників 

кримінального провадження або недопущення таких порушень. Обґрунтовано 

необхідність наділення слідчого судді правом на проведення судового розгляду 

скарги без участі особи, яка її подала, в разі звернення скаржника з відповідним 

клопотанням. Вказано на необхідність визначення обов’язку слідчого судді у 

випадку скасування оскаржуваного рішення зобов’язати суб’єкта, дії, рішення 

чи бездіяльність якого оскаржувались, вчинити чи припинити певну дію, 

прийняти рішення або припинити бездіяльність. Наведено аргументи, що при 

розгляді скарги на повідомлення про підозру, слідчий суддя зобов’язаний 

перевірити процесуальний порядок повідомлення про підозру, не вирішуючи 

питання про достатність доказів для її здійснення. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації на основі узагальнення відповідних концепцій 

вітчизняних і зарубіжних учених, законодавства, практики правоохоронних і 

судових органів України розроблено нові наукові положення й отримано 

результати, що в сукупності вирішують наукове завдання щодо розробки 

теоретичних засад, правових та практичних рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення процесу забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту 

прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні, сформульовано 

висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам наукової 

новизни, зокрема: 

1. Під час дослідження сучасного стану наукового аналізу забезпечення 

реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи у 

кримінальному провадженні на території сучасної України використано 

трирівневий підхід: 1) у межах міждисциплінарного підходу здійснено аналіз 

проблематики захисту прав, свобод та інтересів особи; 2) досліджено питання 

забезпечення прав і свобод учасників кримінального провадження; 3) здійснено 

аналіз наукового доробку дослідження ролі слідчого судді у забезпеченні 

законності у кримінальному провадженні. Це спонукало до висновку про 

необхідність дослідження означеної проблеми в контексті: з’ясування змісту та 

сутності забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод 

та інтересів особи у кримінальному провадженні; окреслення міжнародних 

стандартів кримінального судочинства в цьому напрямі; визначення 

особливостей забезпечення реалізації слідчим суддею цієї наскрізної функції 

під час проведення слідчих (розшукових) дій, застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження та ін. Основу методології 

дослідження забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні склала сукупність 

філософських та загальнонаукових методів (діалектичний метод пізнання, 
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аналізу та синтезу). Основна частина дослідження була здійснена за допомогою 

системно-структурного, логіко-нормативного, порівняльно-правового, 

компаративістського та соціологічного методів. 

2. Міжнародні стандарти кримінального судочинства в діяльності 

слідчого судді щодо захисту прав, свобод та інтересів особи, закріплені у 

нормах міжнародного права або сформульовані в рішеннях міжнародних 

судових установ, відповідні мінімальні вимоги (правила, норми, настанови 

тощо) щодо обсягу правової регламентації діяльності слідчого судді, мають 

імперативний або рекомендаційний характер для нього та інших учасників 

кримінального провадження з метою виконання завдань кримінального 

судочинства на національному рівні. Визначено основні міжнародні стандарти 

кримінального судочинства у діяльності слідчого судді, які реалізуються ним 

шляхом захисту права: на свободу і особисту недоторканність; на судовий 

розгляд слідчим суддею; на відшкодування внаслідок незаконності позбавлення 

свободи; на повагу до приватного і сімейного життя; на справедливий суд; на 

захист; на відшкодування шкоди внаслідок незаконних дій уповноважених 

суб’єктів та ін. 

3. Правовий статус слідчого судді – система закріплених нормативно-

правовими актами засад, які визначають юридичне становище слідчого судді у 

суспільстві й державі, повноваження (права та обов’язки), гарантії його 

діяльності та відповідальність. Основою правового статусу слідчого судді, який 

здійснює захист прав, свобод та інтересів особи, є його повноваження, які 

зумовлюють місце слідчого судді в механізмі держави з метою реалізації 

відповідної основної функції. Функція захисту прав, свобод та інтересів особи 

має генеруючий характер щодо правового статусу слідчого судді, який, своєю 

чергою, відображає її зміст. 

4. Забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод 

та інтересів особи у кримінальному провадженні – комплекс регламентованих 

законом повноважень слідчого судді, спрямованих на захист прав, свобод та 
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інтересів фізичних і юридичних осіб, орієнтований на досягнення завдань 

кримінального провадження. Систему засад забезпечення реалізації слідчим 

суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи під час досудового 

розслідування складають: 1) оперативне та своєчасне реагування слідчого судді 

на порушення прав учасника кримінального провадження; 2) допустимість 

повторного звернення до слідчого судді при відмові в наданні дозволу на 

проведення процесуальної дії; 3) апеляційний порядок оскарження ухвал 

слідчого судді в передбачених законом випадках. Процес забезпечення 

реалізації функції захисту прав, свобод та інтересів особи має наскрізний 

характер для всіх напрямів діяльності слідчого судді. 

5. Дослідження нормативної регламентації повноважень слідчого судді та 

практики їх реалізації при провадженні таких слідчих (розшукових) дій, як 

обшук, проведення експертизи, огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією, допит 

свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні, а 

також негласних слідчих (розшукових) дій, дало можливість виокремити 

наявність повноважень слідчого судді, спрямованих на забезпечення реалізації 

функції захисту прав, свобод та інтересів особи: дотримання законності й 

обґрунтованості при обмеженні прав та свобод учасників кримінального 

провадження, а також інших осіб (проявляється у дозвільних повноваженнях; 

повноваженнях з перевірки підстав для проникнення до житла чи іншого 

володіння особи без ухвали слідчого судді); сприяння сторонам кримінального 

провадження у збиранні доказів.  

6. Забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод 

та інтересів особи під час застосування окремих заходів забезпечення 

кримінального провадження (тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасового доступу до речей 

та документів, арешту майна) здійснюється шляхом виконання повноважень із: 

1) забезпечення законності та обґрунтованості обмеження прав і свобод 

учасників кримінального провадження та інших осіб; 2) сприяння учасникам 

http://naiau.kiev.ua/osvitamvs/index.php/kpk-ukrajini/8-kpk/29-glava-14-vidstoronennya-vid-posadi.html
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кримінального провадження у реалізації своїх прав. Відповідні повноваження 

реалізуються під час встановлення слідчим суддею обставин, викладених у 

клопотанні з урахуванням правила пропорційності втручання. Результатом 

такої діяльності є ухвала про задоволення чи відмову в задоволенні клопотання 

про застосування відповідного заходу забезпечення кримінального 

провадження. 

7. Забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод 

та інтересів особи при затриманні особи, застосуванні запобіжного заходу 

здійснюється через комплекс повноважень слідчого судді, спрямованих на 

забезпечення законності та обґрунтованості обмеження прав і свобод учасників 

кримінального провадження, а також інших осіб. Слідчий суддя реалізує 

зазначене, насамперед, здійснюючи розгляд клопотання, перевірку його 

законності та обґрунтованості, а також, за наявності підстав, на етапі прийняття 

рішення про скасування або зміни на інший запобіжний захід. Вона може бути 

реалізована як за ініціативи учасників кримінального провадження (шляхом 

звернення зі скаргою, клопотанням), так і за ініціативи слідчого судді. 

Виокремлено напрями, за якими забезпечується реалізація слідчим суддею 

функції захисту прав, свобод та інтересів затриманої особи: 1) безпосередньо 

під час затримання уповноваженою службовою особою; 2) в ході реалізації 

слідчим суддею своїх повноважень; 3) під час розгляду та вирішення скарг на 

дії уповноважених службових осіб, пов’язані із затриманням особи, 

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення. 

8. Забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод 

та інтересів особи під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 

органів досудового розслідування чи прокурора виявляється у відповідних його 

повноваженнях, основною метою яких є відновлення порушених прав і свобод 

скаржників – учасників кримінального провадження або недопущення таких 

порушень. Здійснюючи розгляд і вирішення скарг, слідчий суддя здійснює 

контрольні повноваження із вирішення скарг учасників кримінального 
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провадження (ст. ст. 303‒307 КПК). Така процесуальна діяльність слідчого 

судді спрямована на захист прав, свобод та інтересів учасника досудового 

кримінального провадження від можливих порушень, запобігання таким 

порушенням й реалізується під час: прийняття слідчим суддею скарги; розгляду 

її по суті; винесення відповідного рішення за результатами розгляду скарги; 

звернення до виконання рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги.
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета 

опитування суддів, прокурорів, слідчих та адвокатів за темою 

дисертаційного дослідження “Забезпечення реалізації слідчим суддею функції 

захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні” 

здобувача ступеня кандидата юридичних наук, О.В. Бурлаки 

 

Шановний респонденте 

Просимо Вас уважно і відверто відповісти на запропоновані запитання. 

Результати анкетування необхідні для об’єктивного з’ясування проблем 

забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та 

інтересів особи у кримінальному провадженні і будуть обов’язково враховані 

при підготовці відповідних пропозицій. 

Послідовно відповідаючи на запитання, необхідно чітко визначити своє 

ставлення до кожного з них, для чого треба відзначити ті із запропонованих 

варіантів відповіді, які, на Ваш погляд, найбільш вдалі, або викласти свій 

варіант відповіді у відведених для цього рядках. 

При заповненні анкети просимо, по можливості, відповісти на кожне 

запитання. 

Дякуємо за допомогу. 

Питання анкети: 

 

1. Професійна належність: 

а) суддя (слідчий суддя)            36 %; 

б) прокурор              18 %; 

в) слідчий                 2 %; 

г) адвокат               24 %; 

 

2. Стаж роботи, службової діяльності: 

а) до 3 років              15 %; 

б) від 3 до 5 років             18 %; 

в) від 5 до 10 років             29 %; 

г) понад 10 років              38 %; 

 

3. Чи достатні повноваження слідчого судді, якими він наділений 

КПК України, для належного виконання ним своїх повноважень у 

досудовому розслідуванні? 

а) так                36 %; 
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б) ні                48 %; 

в) складно відповісти             16 %; 

г) ваш варіант                0 %; 

 

4. Чи варто зберегти і розширити повноваження слідчого судді у 

досудовому кримінальному провадженні, як гарантії захисту прав, свобод 

та інтересів особи? 

а) варто                82 %; 

б) не варто                 3 %; 

в) варто зберегти, але без їх розширення          15 %; 

 

5. Вкажіть на основні недоліки у роботі слідчого судді при винесенні 

ухвал? 

а) формальний характер            12 %; 

б) недостатнє обґрунтування прийнятих рішень        37 %; 

в) недостатня деталізація            17 %; 

г) ігнорування посилання на окремі докази         34 %; 

 

6. Як Ви вважаєте, чи необхідно передбачити у КПК України 

загальну норму, яка б визначала повноваження слідчого судді у 

кримінальному процесі подібно до інших суб’єктів, як-то прокурор (ст. 36 

КПК України), слідчий органу досудового розслідування (ст. 40 КПК 

України ) та ін.? 

а) так                88 %; 

б) ні                  7 %; 

в) складно відповісти               5 %; 

г) ваш варіант; 

 

7. Висловіть точку зору щодо доцільності звільнення слідчих суддів 

від виконання обов’язків щодо здійснення розгляду кримінальних 

проваджень у судовому провадженні? 

а) доцільно                68%; 

б) недоцільно                 9%; 

в) складно відповісти                0%; 

д) необхідно збільшити штат суддів           23%. 

 

8. Яке значення, на Вашу думку, матимуть нещодавні законодавчі 

зміни до КПК України, пов’язані з обов’язковим фіксуванням процедури 

розгляду клопотання та проведенням обшуку за допомогою технічних 

засобів? 

а) це ніяким чином не вплине на забезпечення прав та законних інтересів 

учасників кримінального провадження            93 %; 

б) це стане додатковою гарантією прав та законних інтересів учасників 
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кримінального провадження                5 %; 

в) складно відповісти                2 %; 

 

9. Визначте доцільність наділення слідчого судді повноваженнями 

щодо вирішення питання про огляд трупа з метою ексгумації? 

а) існуючий на сьогодні процесуальний порядок здійснення огляду трупа 

з метою ексгумації є дієвим              18 %; 

б) наділення слідчого судді повноваженнями щодо вирішення питання 

про огляд трупа з метою ексгумації є доцільним тільки у разі, якщо родичі 

покійного проти цього заперечують            68 %; 

в) наділення слідчого судді повноваженнями щодо вирішення питання 

про огляд трупа з метою ексгумації є доцільним у всіх випадках        14 %; 

г) складно відповісти                0 %. 

 

10. Висловіть свою позицію щодо доцільності наділення слідчого, 

прокурора правом приймати рішення про скасування арешту майна у разі 

закриття ним кримінального провадження за умови відсутності 

необхідності застосовувати спеціальну конфіскацію. 

а) наділення слідчого, прокурора таким правом є доцільним       77 %; 

б) передбачений нині порядок скасування арешту майна є дієвим      18 %; 

в) складно відповісти                5 %; 

г) Ваш варіант                 0 %. 

 

11. Чи вбачаєте Ви доцільним одночасний розгляд слідчим суддею 

клопотання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного та скарги 

на незаконне його затримання у порядку ст. 208 КПК України? 

а) такий одночасний розгляд є доцільним за умови вирішення 

за результатами розгляду вказаних вимог у межах однієї ухвали        71 %; 

б) такий одночасний розгляд є доцільним за умови вирішення за 

результатами розгляду вказаних вимог у межах двох окремих ухвал         5 %; 

в) одночасний розгляд таких, різних за своєю суттю 

питань є недоцільним                20%; 

г) складно відповісти                4 %. 

 

12. Висловіть свою точку зору щодо меж активності слідчого судді при 

розгляді скарги на повідомлення про підозру. 

а) при розгляді скарги на повідомлення про підозру, слідчий суддя 

здійснює перевірку дотримання процедури здійснення повідомлення про 

підозру та вирішує питання про достатність доказів для повідомлення про 

підозру        13 %; 

б) при розгляді скарги на повідомлення про підозру, слідчий суддя 

здійснює перевірку дотримання процедури здійснення повідомлення про 

підозру, а не вирішує питання про достатність доказів для повідомлення про 
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підозру      82 %; 

в) можливість оскарження повідомлення про підозру є недоцільною     2 %; 

г) Ваш варіант                 0 %; 

д) складно відповісти                3 %. 

 

13. Як Ви вважаєте, чи забезпечують належний захист прав, свобод та 

інтересів особи положення ст. 307 КПК України, яка визначає рішення 

слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового розслідування? 

а) ні, у ст. 307 КПК України слід передбачити можливість слідчого судді 

скасувати рішення слідчого чи прокурора та зобов’язати 

вчинити певну дію                  85 %; 

б) редакція ст. 307 КПК України змін не потребує         15 %; 

в) Ваш варіант                 0 %; 

г) складно відповісти                0 %. 
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Додаток Б 
 

1. Чи достатні повноваження слідчого судді, якими він наділений КПК України, 

для належного виконання ним своїх повноважень у досудовому розслідуванні? 

 
 

2. Чи варто зберегти і розширити повноваження слідчого судді у досудовому 

кримінальному провадженні, як гарантії захисту прав, свобод та інтересів особи? 
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3. Вкажіть на основні недоліки у роботі слідчого судді при винесенні ухвал? 

 
 

4. Як Ви вважаєте, чи необхідно передбачити у КПК України загальну норму, яка 

б визначала повноваження слідчого судді у кримінальному процесі подібно до інших 

суб’єктів, як-то прокурор (ст. 36 КПК України), слідчий органу досудового 

розслідування (ст. 40 КПК України ) та ін.? 
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5. Висловіть точку зору щодо доцільності звільнення слідчих суддів від 

виконання обов’язків щодо здійснення розгляду кримінальних проваджень у судовому 

провадженні 

 
 

6. Яке значення, на Вашу думку, матимуть нещодавні законодавчі зміни до КПК 

України, пов’язані з обов’язковим фіксуванням процедури розгляду клопотання та 
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проведенням обшуку за допомогою технічних засобів? 

 
7. Визначте доцільність наділення слідчого судді повноваженнями щодо 

вирішення питання про огляд трупа з метою ексгумації? 

 

 

8. Висловіть свою позицію щодо доцільності наділення слідчого, прокурора 

правом приймати рішення про скасування арешту майна за умови відсутності 

необхідності застосовувати спеціальну конфіскацію? 
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9. Чи вбачаєте Ви доцільним одночасний розгляд слідчим суддею клопотання про 

обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного та скарги на незаконне його 

затримання у порядку ст. 208 КПК України? 

 
 

10. Висловіть свою точку зору щодо меж активності слідчого судді при розгляді 

скарги на повідомлення про підозру. 
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11. Як Ви вважаєте, чи забезпечують належний захист прав, свобод та інтересів 

особи положення ст. 307 КПК України, які визначають рішення слідчого судді за 

результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового 

розслідування? 
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Додаток В 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо удосконалення процесуального 

порядку допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні)» 
 

Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) проекту акту 

Кримінальний процесуальний кодекс України 

Стаття 174. Скасування арешту майна 

1. Підозрюваний, обвинувачений, їх 

захисник, законний представник, інший 

власник або володілець майна, які не були 

присутні при розгляді питання про арешт 

майна, мають право заявити клопотання про 

скасування арешту майна повністю або 

частково. Таке клопотання під час досудового 

розслідування розглядається слідчим суддею, 

а під час судового провадження - судом. 

Арешт майна також може бути скасовано 

повністю чи частково ухвалою слідчого судді 

під час досудового розслідування чи суду під 

час судового провадження за клопотанням 

підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника 

чи законного представника, іншого власника 

або володільця майна, якщо вони доведуть, 

що в подальшому застосуванні цього заходу 

відпала потреба або арешт накладено 

необґрунтовано. 

2. Клопотання про скасування арешту 

майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше 

трьох днів після його надходження до суду. 

Про час та місце розгляду повідомляється 

особа, яка заявила клопотання, та особа, за 

клопотанням якої було арештовано майно. 

3. Прокурор одночасно з винесенням 

постанови про закриття кримінального 

провадження скасовує арешт майна. 

4. Суд одночасно з ухваленням судового 

рішення, яким закінчується судовий розгляд, 

вирішує питання про скасування арешту 

майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у 

випадку виправдання обвинуваченого, 

закриття кримінального провадження судом, 

непризначення судом покарання у виді 

конфіскації майна, залишення цивільного 

Стаття 174. Скасування арешту майна 

1. Підозрюваний, обвинувачений, їх 

захисник, законний представник, інший 

власник або володілець майна, які не були 

присутні при розгляді питання про арешт 

майна, мають право заявити клопотання про 

скасування арешту майна повністю або 

частково. Таке клопотання під час досудового 

розслідування розглядається слідчим суддею, 

а під час судового провадження - судом. 

Арешт майна також може бути скасовано 

повністю чи частково ухвалою слідчого судді 

під час досудового розслідування чи суду під 

час судового провадження за клопотанням 

підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника 

чи законного представника, іншого власника 

або володільця майна, якщо вони доведуть, що 

в подальшому застосуванні цього заходу 

відпала потреба або арешт накладено 

необґрунтовано. 

2. Клопотання про скасування арешту 

майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше 

трьох днів після його надходження до суду. 

Про час та місце розгляду повідомляється 

особа, яка заявила клопотання, та особа, за 

клопотанням якої було арештовано майно. 

3. Слідчий, прокурор, у випадку закриття 

кримінального провадження зобов’язаний 

прийняти рішення про скасування арешту 

майна за умови відсутності необхідності 

застосовувати спеціальну конфіскації.. 

4. Суд одночасно з ухваленням судового 

рішення, яким закінчується судовий розгляд, 

вирішує питання про скасування арешту 

майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у 

випадку виправдання обвинуваченого, 

закриття кримінального провадження судом, 



  283 

 

позову без розгляду або відмови в цивільному 

позові 

непризначення судом покарання у виді 

конфіскації майна, залишення цивільного 

позову без розгляду або відмови в цивільному 

позові. 
 

 Стаття 31-1. Слідчий суддя 

1. Під час досудового розслідування слідчий 

суддя, здійснюючи забезпечення захисту прав, 

свобод та інтересів особи у кримінальному 

провадженні, має повноваження:  

11) застосовувати заходи забезпечення 

кримінального провадження – привід, 

накладення грошового стягнення, тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним 

правом, відсторонення від посади, 

тимчасовий доступ до речей і документів, 

арешт майна, запобіжні заходи, вирішувати 

питання про поміщення неповнолітнього у 

приймальник-розподільник, про направлення 

особи до медичного закладу для проведення 

психіатричної експертизи, про скасування 

арешту майна; 

12) надавати дозволи на проведення слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій у визначених законом 

випадках; 

13) вирішувати питання про залучення 

експерта до участі у кримінальному 

провадженні; 

14) вирішувати питання про допит свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування 

в судовому засіданні; 

15) вирішувати питання про продовження 

строку досудового розслідування в порядку 

ст. 295-1 КПК України; 

16) вирішувати питання про здійснення 

спеціального досудового розслідування в 

порядку ст. 297-1 КПК України;  

17) вирішувати питання про спеціальну 

конфіскацію при закритті кримінального 

провадження слідчим, прокурором та долю 

речових доказів у визначеному законом 

порядку; 

18) вирішувати скарги учасників 

кримінального провадження в порядку ст. ст. 

303-307 КПК, та скарги на відводи у порядку 

ч. 2 ст. 81 КПК України; 

19) приймати рішення в рамках 

міжнародного співробітництва; 

20) виконувати інші обов’язки щодо 
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захисту прав свобод та інтересів особи у 

кримінальному провадженні. 

2. Слідчий суддя зобов’язаний здійснювати 

всі передбачені законом дії та приймати 

рішення для забезпечення захисту прав, 

свобод та інтересів особи у кримінальному 

провадженні. Слідчий, прокурор, органи 

державної влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та 

організації, службові особи, інші фізичні 

особи зобов’язані виконувати процесуальні 

рішення слідчого судді. 

Стаття 239. Огляд трупа, пов’язаний з 

ексгумацією 

1. Ексгумація трупа здійснюється за 

постановою прокурора. Виконання постанови 

покладається на службових осіб органів 

місцевого самоврядування. 

2. Труп виймається з місця поховання за 

присутності судово-медичного експерта та 

оглядається з додержанням правил статті 238 

цього Кодексу. Після проведення ексгумації і 

необхідних досліджень поховання 

здійснюється в тому самому місці з 

приведенням могили в попередній стан. 

3. Під час ексгумації судово-медичним 

експертом можуть бути вилучені зразки 

тканини і органів або частини трупа, 

необхідні для проведення експертних 

досліджень. 

4. У разі необхідності труп може бути 

доставлений до відповідного експертного 

закладу для проведення експертизи. 

5. Під час ексгумації трупа з поховання 

можуть бути вилучені речі, які мають 

значення для встановлення обставин 

кримінального правопорушення. 

6. Про проведену слідчу (розшукову) дію 

складається протокол, у якому зазначається 

все, що було виявлено, у тій послідовності, в 

якій це відбувалося, і в тому вигляді, у якому 

спостерігалося під час проведення слідчої 

(розшукової) дії. Якщо при ексгумації 

вилучалися речі та об’єкти для досліджень, 

про це зазначається в протоколі. До 

протоколу додаються матеріали вимірювання, 

фотографування, звуко- чи відеозапису, плани 

і схеми, графічні зображення, відбитки та 

зліпки. 

Стаття 239. Огляд трупа, пов’язаний з 

ексгумацією 

1. Ексгумація трупа здійснюється за 

постановою прокурора. Про ексгумацію трупа 

попередньо повідомляються родичі покійного. 

У разі, якщо родичі заперечують проти її 

проведення, слідчий за погодженням з 

прокурором, або прокурор подає клопотання 

про ексгумацію трупа до місцевого суду, в 

межах територіальної юрисдикції якого 

знаходиться орган досудового розслідування. 

2. Розгляд клопотання про примусову 

ексгумацію трупа здійснюється одноособово 

слідчим суддею не пізніше п’яти днів із дня 

його надходження до суду. У разі необхідності 

додаткового з’ясування обставин на 

підтвердження підстав, викладених у 

клопотанні, слідчий суддя призначає його до 

розгляду з одночасним викликом слідчого, 

прокурора, який звернувся із клопотанням. 

3. За наслідками розгляду клопотання 

слідчий суддя постановляє ухвалу про 

примусову ексгумацію трупа, або про відмову 

в її проведенні. Копія ухвали надсилається 

слідчому, прокурору, родичам покійного не 

пізніше дня, наступного за днем її 

постановлення, та підлягає негайному 

виконанню службовими особами органів 

місцевого самоврядування в порядку, 

передбаченому для виконання судових рішень. 

4. Труп виймається з місця поховання за 

присутності судово-медичного експерта та 

оглядається з додержанням правил статті 238 

цього Кодексу. Після проведення ексгумації і 

необхідних досліджень поховання 

здійснюється в тому самому місці з 

приведенням могили в попередній стан. 

5. Під час ексгумації судово-медичним 

http://kodeksy.com.ua/kpku-2012/238.htm
http://kodeksy.com.ua/kpku-2012/238.htm
http://kodeksy.com.ua/kpku-2012/238.htm
http://kodeksy.com.ua/kpku-2012/238.htm
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експертом можуть бути вилучені зразки 

тканини і органів або частини трупа, необхідні 

для проведення експертних досліджень. 

6. У разі необхідності труп може бути 

доставлений до відповідного експертного 

закладу для проведення експертизи. 

7. Під час ексгумації трупа з поховання 

можуть бути вилучені речі, які мають значення 

для встановлення обставин кримінального 

правопорушення. 

8. Про проведену слідчу (розшукову) дію 

складається протокол, у якому зазначається 

все, що було виявлено, у тій послідовності, в 

якій це відбувалося, і в тому вигляді, у якому 

спостерігалося під час проведення слідчої 

(розшукової) дії. Якщо при ексгумації 

вилучалися речі та об’єкти для досліджень, 

про це зазначається в протоколі. До протоколу 

додаються матеріали вимірювання, 

фотографування, звуко- чи відеозапису, плани 

і схеми, графічні зображення, відбитки та 

зліпки. 

Стаття 244. Розгляд слідчим суддею 

клопотання про залучення експерта 

1. У разі відмови слідчого, прокурора в 

задоволенні клопотання сторони захисту про 

залучення експерта особа, що заявила 

відповідне клопотання, має право звернутися 

з клопотанням про залучення експерта до 

слідчого судді. 

2. У клопотанні зазначається: 

1) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з яким подається 

клопотання; 

2) правова кваліфікація кримінального 

правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються 

доводи клопотання; 

4) експерт, якого необхідно залучити, або 

експертна установа, якій необхідно доручити 

проведення експертизи; 

5) вид експертного дослідження, що 

необхідно провести, та перелік запитань, які 

необхідно поставити перед експертом. 

До клопотання також додаються: 

1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються 

доводи клопотання; 

2) копії документів, які підтверджують 

Стаття 244. Розгляд слідчим суддею 

клопотання про залучення експерта 

1. У разі відмови слідчого, прокурора в 

задоволенні клопотання сторони захисту про 

залучення експерта особа, що заявила 

відповідне клопотання, має право звернутися з 

клопотанням про залучення експерта до 

слідчого судді. 

2. У клопотанні зазначається: 

1) короткий виклад обставин 

кримінального правопорушення, у зв’язку з 

яким подається клопотання; 

2) правова кваліфікація кримінального 

правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 

3) виклад обставин, якими 

обґрунтовуються доводи клопотання; 

4) експерт, якого необхідно залучити, або 

експертна установа, якій необхідно доручити 

проведення експертизи; 

5) вид експертного дослідження, що 

необхідно провести, та перелік запитань, які 

необхідно поставити перед експертом. 

До клопотання також додаються: 

1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються 

доводи клопотання; 

2) копії документів, які підтверджують 
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неможливість самостійного залучення 

експерта стороною захисту. 

3. Клопотання розглядається слідчим 

суддею місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого 

здійснюється досудове розслідування, не 

пізніше п’яти днів із дня його надходження до 

суду. Особа, яка подала клопотання, 

повідомляється про місце та час його 

розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає 

розгляду клопотання, крім випадків, коли її 

участь визнана слідчим суддею обов’язковою. 

4. Слідчий суддя, встановивши, що 

клопотання подано без додержання вимог 

частини другої цієї статті, повертає його 

особі, яка його подала, про що постановляє 

ухвалу. 

5. Під час розгляду клопотання слідчий 

суддя має право за клопотанням учасників 

розгляду або за власною ініціативою 

заслухати будь-якого свідка чи дослідити 

будь-які матеріали, що мають значення для 

вирішення клопотання. 

6. Слідчий суддя за результатами розгляду 

клопотання має право своєю ухвалою 

доручити проведення експертизи експертній 

установі, експерту або експертам, якщо особа, 

що звернулася з клопотанням, доведе, що: 

1) для вирішення питань, що мають істотне 

значення для кримінального провадження, 

необхідне залучення експерта, проте сторона 

обвинувачення не залучила його або на 

вирішення залученого стороною 

обвинувачення експерта були поставлені 

запитання, що не дозволяють дати повний та 

належний висновок з питань, для з’ясування 

яких необхідне проведення експертизи, або 

існують достатні підстави вважати, що 

залучений стороною обвинувачення експерт 

внаслідок відсутності у нього необхідних 

знань, упередженості чи з інших причин 

надасть або надав неповний чи неправильний 

висновок; 

2) вона не може залучити експерта 

самостійно через відсутність коштів чи з 

інших об’єктивних причин. 

7. До ухвали слідчого судді про доручення 

проведення експертизи включаються 

запитання, поставлені перед експертом 

особою, яка звернулася з відповідним 

неможливість самостійного залучення 

експерта стороною захисту. 

3. Клопотання розглядається слідчим 

суддею місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого здійснюється 

досудове розслідування, не пізніше п’яти днів 

із дня його надходження до суду. Особа, яка 

подала клопотання, сторони кримінального 

провадження, інші учасники кримінального 

провадження, інтересів яких стосується 

проведення експертизи, повідомляються про 

місце та час розгляду клопотання, проте їх 

неприбуття не перешкоджає розгляду 

клопотання. 

4. Слідчий суддя, встановивши, що 

клопотання подано без додержання вимог 

частини другої цієї статті, повертає його особі, 

яка його подала, про що постановляє ухвалу. 

5. Під час розгляду клопотання слідчий 

суддя має право за клопотанням учасників 

розгляду або за власною ініціативою заслухати 

будь-якого свідка чи дослідити будь-які 

матеріали, що мають значення для вирішення 

клопотання. 

6. Слідчий суддя за результатами розгляду 

клопотання має право своєю ухвалою 

доручити проведення експертизи експертній 

установі, експерту або експертам, якщо особа, 

що звернулася з клопотанням, доведе, що: 

1) для вирішення питань, що мають істотне 

значення для кримінального провадження, 

необхідне залучення експерта, проте сторона 

обвинувачення не залучила його або на 

вирішення залученого стороною 

обвинувачення експерта були поставлені 

запитання, що не дозволяють дати повний та 

належний висновок з питань, для з’ясування 

яких необхідне проведення експертизи, або 

існують достатні підстави вважати, що 

залучений стороною обвинувачення експерт 

внаслідок відсутності у нього необхідних 

знань, упередженості чи з інших причин 

надасть або надав неповний чи неправильний 

висновок; 

2) вона не може залучити експерта 

самостійно через відсутність коштів чи з 

інших об’єктивних причин. 

7. До ухвали слідчого судді про доручення 

проведення експертизи включаються 

запитання, поставлені перед експертом 
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клопотанням. Слідчий суддя має право не 

включити до ухвали запитання, поставлені 

особою, що звернулася з відповідним 

клопотанням, якщо відповіді на них не 

стосуються кримінального провадження або 

не мають значення для судового розгляду, 

обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. 

8. При задоволенні клопотання про 

залучення експерта слідчий суддя у разі 

необхідності має право за клопотанням особи, 

що звернулася з клопотанням про залучення 

експерта, вирішити питання про отримання 

зразків для експертизи відповідно 

положень статті 245 цього Кодексу. 

9. Висновок експерта, залученого слідчим 

суддею, надається особі, за клопотанням якої 

він був залучений. 

особою, яка звернулася з відповідним 

клопотанням. Слідчий суддя має право не 

включити до ухвали запитання, поставлені 

особою, що звернулася з відповідним 

клопотанням, якщо відповіді на них не 

стосуються кримінального провадження або не 

мають значення для судового розгляду, 

обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. 

8. При задоволенні клопотання про 

залучення експерта слідчий суддя у разі 

необхідності має право за клопотанням особи, 

що звернулася з клопотанням про залучення 

експерта, вирішити питання про отримання 

зразків для експертизи відповідно 

положень статті 245 цього Кодексу. 

9. Висновок експерта, залученого слідчим 

суддею, надається особі, за клопотанням якої 

він був залучений. 

Стаття 306. Порядок розгляду скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового 

розслідування 

1. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора розглядаються слідчим 

суддею місцевого суду згідно з правилами 

судового розгляду, передбаченими статтями 

318-380 цього Кодексу, з урахуванням 

положень цієї глави. 

2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

під час досудового розслідування 

розглядаються не пізніше сімдесяти двох 

годин з моменту надходження відповідної 

скарги, крім скарг на рішення про закриття 

кримінального провадження, які 

розглядаються не пізніше п’яти днів з 

моменту надходження скарги. 

3. Розгляд скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування здійснюється за обов’язкової 

участі особи, яка подала скаргу, чи її 

захисника, представника та слідчого чи 

прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких 

оскаржується. Відсутність слідчого чи 

прокурора не є перешкодою для розгляду 

скарги. 

Стаття 306. Порядок розгляду скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового розслідування 

1. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора розглядаються слідчим 

суддею місцевого суду згідно з правилами 

судового розгляду, передбаченими статтями 

318-380 цього Кодексу, з урахуванням 

положень цієї глави. 

2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

під час досудового розслідування 

розглядаються не пізніше сімдесяти двох 

годин з моменту надходження відповідної 

скарги, крім скарг на рішення про закриття 

кримінального провадження, які 

розглядаються не пізніше п’яти днів з моменту 

надходження скарги. 

3. Розгляд скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування здійснюється за обов’язкової 

участі особи, яка подала скаргу, чи її 

захисника, представника та слідчого чи 

прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких 

оскаржується. Відсутність слідчого чи 

прокурора не є перешкодою для розгляду 

скарги. 

У разі повторної неявки належним чином 

повідомленої особи, яка подала скаргу, чи її 

захисника, представника скаржника на 

судовий розгляд скарги, якщо вони не 

повідомили суд про причини своєї неявки і не 

звернулись з клопотанням про відкладення 

http://kodeksy.com.ua/kpku-2012/245.htm
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судового розгляду, слідчий суддя проводить 

судовий розгляд скарги без участі особи, яка 

подала скаргу. 

Стаття 307. Рішення слідчого судді за 

результатами розгляду скарг на рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора 

під час досудового розслідування 

1. За результатами розгляду скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора постановляється ухвала згідно з 

правилами цього Кодексу.  

2. Ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування може бути про: 

1) скасування рішення слідчого чи 

прокурора; 

2) зобов’язання припинити дію; 

3) зобов’язання вчинити певну дію; 

4) відмову у задоволенні скарги. 

3. Ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дію чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора не може 

бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у 

задоволенні скарги на постанову про закриття 

кримінального провадження. 

Стаття 307. Рішення слідчого судді за 

результатами розгляду скарг на рішення, дії 

чи бездіяльність слідчого чи прокурора під 

час досудового розслідування 

1. За результатами розгляду скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора постановляється ухвала згідно з 

правилами цього Кодексу.  

2. Ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування може бути про: 

1) скасування рішення слідчого чи 

прокурора та зобов’язання вчинити певну дію; 

2) зобов’язання припинити дію; 

3) зобов’язання вчинити певну дію; 

4) відмову у задоволенні скарги. 

3. Ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дію чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора не може 

бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у 

задоволенні скарги на постанову про закриття 

кримінального провадження. 

Стаття 493. Передання неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого під 

нагляд 
1. До неповнолітніх підозрюваних чи 

обвинувачених, крім запобіжних заходів, 

передбачених статтею 176 цього Кодексу, 

може застосовуватися передання їх під нагляд 

батьків, опікунів чи піклувальників, а до 

неповнолітніх, які виховуються в дитячій 

установі, - передання їх під нагляд 

адміністрації цієї установи. 

2. Передання неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд 

батьків, опікунів, піклувальників або 

адміністрації дитячої установи полягає у 

взятті на себе будь-ким із зазначених осіб або 

представником адміністрації дитячої 

установи письмового зобов’язання 

забезпечити прибуття неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого до 

слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а 

також його належну поведінку. 

3. Передання під нагляд батьків та інших 

осіб можливе лише за їхньої на це згоди та 

Стаття 493. Передання неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого під 

нагляд 
1. До неповнолітніх підозрюваних чи 

обвинувачених, крім запобіжних заходів, 

передбачених статтею 176 цього Кодексу, 

може застосовуватися передання їх під нагляд 

батьків, опікунів чи піклувальників, а до 

неповнолітніх, які виховуються в дитячій 

установі, - передання їх під нагляд 

адміністрації цієї установи. 

2. Передання неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд 

батьків, опікунів, піклувальників або 

адміністрації дитячої установи полягає у взятті 

на себе будь-ким із зазначених осіб або 

представником адміністрації дитячої установи 

письмового зобов’язання забезпечити 

прибуття неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого до слідчого, прокурора, 

слідчого судді, суду, а також його належну 

поведінку. 

3. Передання під нагляд батьків та інших 

осіб можливе лише за їхньої на це згоди та 
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згоди неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого. Особа, яка взяла 

зобов’язання про нагляд, має право 

відмовитися від подальшого виконання цього 

зобов’язання, заздалегідь про це 

повідомивши. 

4. До передання неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд 

суд зобов’язаний зібрати відомості про особу 

батьків, опікунів або піклувальників, їхні 

стосунки з неповнолітнім і впевнитися у 

тому, що вони можуть належно здійснювати 

нагляд за неповнолітнім. 

5. При відібранні зобов’язання про взяття 

під нагляд батьки, опікуни, піклувальники, 

адміністрація дитячої установи 

попереджаються про характер підозри чи 

обвинувачення неповнолітнього і про їхню 

відповідальність у разі порушення взятого на 

себе зобов’язання. При порушенні цього 

зобов’язання на батьків, опікунів і 

піклувальників накладається грошове 

стягнення від двох до п’яти розмірів 

мінімальної заробітної плати. 

6. Питання передання неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд 

батьків, опікунів, піклувальників або 

адміністрації дитячої установи розглядається 

за клопотанням прокурора за правилами 

обрання запобіжного заходу або за 

клопотанням сторони захисту під час 

розгляду питання про обрання запобіжного 

заходу. 

згоди неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого. Особа, яка взяла зобов’язання 

про нагляд, має право відмовитися від 

подальшого виконання цього зобов’язання, 

заздалегідь про це повідомивши. 

4. Особа, яка звернулась з клопотанням про 

передання неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого під нагляд має надати суду 

відомості про особу батьків, опікунів або 

піклувальників, які будуть здійснювати нагляд 

за неповнолітнім, їхні стосунки з 

неповнолітнім та інші відомості, які свідчать 

про можливість належним чином 

здійснювати нагляд, а у випадку 

неможливості виконувати такі зобов’язання 

– клопотати про це. 

5. При відібранні зобов’язання про взяття 

під нагляд батьки, опікуни, піклувальники, 

адміністрація дитячої установи 

попереджаються про характер підозри чи 

обвинувачення неповнолітнього і про їхню 

відповідальність у разі порушення взятого на 

себе зобов’язання. При порушенні цього 

зобов’язання на батьків, опікунів і 

піклувальників накладається грошове 

стягнення від двох до п’яти розмірів 

мінімальної заробітної плати. 

6. Питання передання неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд 

батьків, опікунів, піклувальників або 

адміністрації дитячої установи розглядається 

за клопотанням прокурора за правилами 

обрання запобіжного заходу або за 

клопотанням сторони захисту під час розгляду 

питання про обрання запобіжного заходу.  

 

 

Бурлака О.В. 
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Додаток Д 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ, 

в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

12. Бурлака О. В. Загальні обов’язки слідчого судді щодо захисту прав 

людини у сфері кримінального судочинства. Боротьба з організованою 

злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2. С. 133–138. 

13. Бурлака А. В. Международные стандарты уголовного судопроизводства в 

деятельности следственного судьи по защите прав, свобод и интересов 

человека. Право и Закон: Международный научно-практический журнал. 2017. 

№ 2. С. 107–112. 

14. Бурлака О. В. Повноваження слідчого судді як елемент його правового 

статусу. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 2. С. 209–

215. 

15. Бурлака О. В. Реалізація слідчим суддею функції захисту прав, свобод та 

інтересів особи під час застосування окремих заходів забезпечення 

кримінального провадження. Науковий вісник публічного та приватного права. 

2017. Вип. 6. С. 122–128. 

16. Бурлака О. В. Теоретико-методологічні засади дослідження функцій 

слідчого судді у кримінальному процесі України. Філософські та 

методологічні проблеми права. 2018. № 1. С. 116–118. 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

17. Бурлака О. В. Вирішення слідчим суддею питання про достатність 

законних підстав щодо відсторонення від посади. Новітні тенденції сучасної 

юридичної науки: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 4‒5 груд. 

2015 р.). Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2015. С. 135–136. 

18. Бурлака О. В. Зарубіжний досвід здійснення судового контролю у 

кримінальному провадженні. Теорія і практика сучасної юриспруденції: 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11–12 груд. 2015 р.). Київ: Центр правових 
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наукових досліджень, 2015. С. 165–166. 

19. Бурлака О. В. До проблемних питань розгляду слідчим суддею клопотань 

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Роль права 

та закону в громадянському суспільстві: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 

12–13 лют. 2016 р.). Київ: Центр правових наукових досліджень, 2016. С. 98–

101. 

20. Бурлака О. В. Реалізація слідчим суддею функції захисту прав, свобод та 

інтересів особи під час застосування домашнього арешту. Юридичні наукові 

дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства: 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 8–9 квіт. 2016 р.). Київ: Центр правових 

наукових досліджень, 2016. С. 157–159. 

21. Бурлака О. В. Обов’язок слідчого судді щодо залучення захисника до 

участі у кримінальному провадженні. Становлення громадянського суспільства 

в Україні: нормативно-правове підґрунтя: Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпропетровськ, 6–7 трав. 2016 р.). Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 

2016. С. 131–132. 

22. Бурлака О. В. Слідчий суддя як гарант створення необхідних умов для 

реалізації процесуальних прав стороною захисту. Юридичні науки: історія, 

сучасний стан та перспективи досліджень: Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Київ, 12–13 трав. 2017 р.). Київ: Центр правових наукових досліджень, 2017. 

С. 113–115. 

 

 


