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ВЗАЄМОДІЯ ПРОКУРОРА І СЛІДЧОГО СУДДІ У 
ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Закріплена Кримінальним процесуальним 
кодексом України 2012 року нова форма ві-
тчизняного кримінального процесу, побудова-
ного на підставі конституційних принципів 
змагальності та рівності сторін криміналь-
ного провадження, обумовила необхідність 
запровадження до стадії досудового розсліду-
вання судового контролю з метою недопущен-
ня будь-яких порушень конституційних прав 
учасників кримінальної процесуальної діяль-
ності з боку прокурора при виконанні ним 
процесуальних дій, прийнятті процесуальних 
рішень та застосуванні примусових заходів 
процесуального характеру (заходів забезпечен-
ня кримінального провадження). Виконання 
судово-контрольної функції у досудовому розслі-
дуванні законодавець поклав на нового владно-
го суб’єкта цієї стадії провадження – слідчого 
суддю (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України). Діяль-
ність означеного владного суб’єкта має важ-
ливе значення, оскільки від його процесуальних 
залежать: хід і результати досудового розслі-
дування; забезпечення недоторканності прав, 
свобод і законних інтересів учасників процесу; 
успішне виконання завдань кримінального про-
вадження, визначених ст. 2 КПК України. Тож 
у стадії досудового розслідування, найбільш 
тісно пов’язаній із застосуванням заходів про-
цесуального примусу та більш ніж істотним 
обмеженням прав і свобод учасників кримі-
нального провадження, судово-контрольна ді-
яльність слідчого судді є надійною конститу-
ційною гарантією забезпечення прав, свобод 
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і законних інтересів громадян, втягнутих у 
сферу кримінальної процесуальної діяльності. 
У статті розкриті основні кримінальні проце-
суальні форми взаємодії прокурора зі слідчим 
суддею у сфері забезпечення прав і свобод і за-
конних інтересів учасників досудового розслі-
дування та доведена необхідність подальшого 
наукового і правового їх удосконалення.

Ключові слова: досудове розслідування, про-
курор, слідчий суддя, учасники досудового роз-
слідування, правозахисна (правозабезпечуваль-
на) діяльність, взаємодія, форми взаємодії.

Постановка проблеми
Статтею 3 Конституції України осно-

воположною (загальнодержавною) визна-
но правозахисну (правозабезпечувальну) 
функцію, яку в обов’язковому порядку по-
винні виконувати всі органи державного 
апарату в усіх сферах державної діяльності. 
У стадії досудового розслідування кримі-
нального процесу України цю функцію ре-
алізують всі владні суб’єкти, які виконують 
його цілі і завдання різними правовими 
засобами (повноваження, форми і методи), 
які дозволяють своєчасно попереджувати 
та усувати будь-які порушення прав, сво-
бод і законних інтересів осіб, залучених чи 
допущених до кримінальної процесуальної 
діяльності. 

Визначна роль на цьому напрямку кри-
мінальної процесуальної діяльності у стадії 
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досудового розслідування належить про-
курору і слідчому судді, позаяк перший з 
них виконує правозахисну (правозабезпе-
чувальну) функцію на засадах законності 
з позицій, обумовлених публічними (дер-
жавними) інтересами, а другий виконує її 
на засадах верховенства права з позицій, 
обумовлених правовим статусом людини і 
громадянина в правовій державі як найви-
щої соціальної цінності та недоторканності 
(невід’ємності) її природних прав навіть з 
боку самих державних органів. З урахуван-
ням цього питання співвідношення про-
курорської наглядової діяльності і судо-
во-контрольної діяльності слідчого судді у 
сфері забезпечення прав, свобод і законних 
інтересів учасників, діючих у стадії досудо-
вого розслідування, а також взаємодії цих 
двох ведучих владних суб’єктів, набуває 
важливого наукового і практичного зна-
чення, бо ці види кримінальної процесу-
альної правозахисної (правозабезпечуваль-
ної) діяльності доповнюють один одного [1, 
с. 128-133].

Аналіз останніх досліджень                     
і публікацій

При запровадженні до стадії досудово-
го розслідування інституту слідчого суд-
ді вітчизняний законодавець не визначив 
вичерпного переліку його форм взаємодії 
з основними владними суб’єктами досудо-
вого розслідування та іншими учасника-
ми кримінального провадження, діючими 
на стороні обвинувачення, чим ускладнив 
кримінальні процесуальні відносини між 
ними. Ця актуальна кримінальна проце-
суальна проблема продовжує залишати-
ся не вирішеною і на теоретичному рівні. 
Лише окремі її аспекти розглядалися в на-
укових працях вітчизняних учених-пра-
вознавців Ю.А. Аленіна, В.Б. Андрусяка,- 
Л.С. Вовчука, Ю.М. Грошевого, О.П. Капліної,- 
Д.Ю. Кавуна, Г.Р. Колеснікової, М.В. Кобак, 
А.В. Лапкіна, В.Т. Маляренка, Н.В. Марчук, 
М.А. Макарова, В.Т. Нора, В.О. Попелюш-
ка, В.П. Півненка, Г.С. Рибалки, В.В. Ро-
гальської, В.Т. Тертишника, В.В. Шибіка, 
О.Г. Шило, В.М. Юрчишина, О.Г. Янов-
ської та інших. Певний внесок у висвітлен-
ня цієї проблеми зробили закордонні вчені 

– правознавці В.П. Бож’єв, І.Ф. Демідов, 
А.М. Ларін, Н.А. Колоколов, К.А. Кашаєв, 
В.П. Петрухін, М.С. Строгович, О.О.Тушев 
та інші.

 
Мета статті – всебічно дослідити про-

блематику взаємодії прокурора і слідчого 
судді у досудовому розслідуванні. 

Результати дослідження
Основні кримінальні процесуальні фор-

ми взаємодії прокурора і слідчого судді 
визначені нормами чинного КПК Украї-
ни 2012 року. Необхідно відзначити, що 
взаємодіють вони один з одним як безпо-
середньо, так і опосередковано через учас-
ників сторони обвинувачення чи учасників 
сторони захисту. Взаємодія має свою ціль 
і завдання, на досягнення яких вона спря-
мована. Так, ціллю взаємодії є досягнення 
такого становища, коли права, свободи і за-
конні інтереси учасників досудового розслі-
дування не порушуються ні його владними 
суб’єктами, ні іншими особами, залученими 
чи допущеними до кримінального прова-
дження [2, с. 25-26]. До завдань взаємодії 
відносяться: 1) попередження прав, свобод 
і законних інтересів учасників досудово-
го розслідування; 2) своєчасне виявлення 
порушень прав, свобод і законних інте- 
ресів учасників досудового розслідування; 
3) швидке і повне поновлення порушених 
прав, свобод і законних інтересів учасників 
досудового розслідування [3, с. 178-186].

Чинним КПК України 2012 року ви-
значені лише основні процесуальні форми 
взаємодії прокурора зі слідчим суддею у 
правоохоронній (правозабезпечувальній) 
сфері. Так, слідчий суддя завжди інфор-
мує прокурора про день проведення судо-
во-контрольного провадження, незалежно 
від того, яким владним суб’єктом чи учас-
ником досудового розслідування воно іні-
ційовано, бо участь прокурора в усіх цих 
провадженнях передбачена законом. У той 
же час прокурор, як ведучий учасник сто-
рони обвинувачення, має право особистого 
звернення до слідчого судді з письмовим 
клопотанням про застосування будь-якого 
заходу забезпечення кримінального прова-
дження по будь-якій кримінальній справі, 
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а саме: про привід; про накладення грошо-
вого стягнення; про тимчасове обмеження 
у користуванні спеціальним правом; про 
відсторонення від посади; про тимчасовий 
доступ до речей і документів; про арешт 
майна; про затримання особи з метою при-
воду для участі у розгляді клопотання про 
застосування запобіжного заходу у вигля-
ді тримання під вартою; про застосування 
будь-якого запобіжного заходу, передбаче-
ного статтею 176 КПК України. 

Важливою опосередкованою формою 
кримінальної процесуальної взаємодії 
прокурора зі слідчим суддею є надання 
ним свого обов’язкового попереднього 
волевиявлення дізнавачу і слідчому у ви-
гляді згоди на його звернення до слідчого 
судді з письмовим клопотанням про засто-
сування конкретного заходу забезпечення 
кримінального провадження із визначе-
них статтями 150, 155, 171, 179, 180, 181, 
182, 183, 188 КПК України. Таке волеви-
явлення з боку наглядаючого прокурора 
обумовлено тим, що подібні процесуальні 
рішення дізнавачів і слідчих несуть у собі 
небезпеку можливого безпідставного об-
меження прав, свобод і законних інтересів 
певних учасників кримінального прова-
дження, у зв’язку з чим повинні бути за-
конними і обґрунтованими. Без проведен-
ня прокурором таких попередніх глибо-
ких перевірочних дій і дачі ним письмової 
згоди, слідчий суддя позбавлений права 
приймати подібні письмові клопотання 
від дізнавачів і слідчих та розглядати їх у 
судово-контрольних провадженнях [4, с.25]. 
Ця форма процесуальної взаємодії проку-
рора зі слідчим суддею носить подвійний 
контрольний характер, оскільки розпочи-
нається прокурором і завершується слід-
чим суддею. Така форма взаємодії є до-
сить ефективною, бо повністю убезпечує 
учасників досудового розслідування від 
незаконних порушень їхніх прав, свобод і 
законних інтересів дізнавачами і слідчими 
як під час складання ними письмових кло-
потань про застосування заходів забезпе-
чення кримінальних проваджень, так і під 
час безпосереднього розгляду цих клопо-
тань у судово-контрольних провадженнях 
[5, с.118-121].

КПК України 2012 року також унемож-
ливлює розгляд слідчим суддею письмо-
вих клопотань дізнавачів і слідчих без їх 
попереднього погодження з наглядаючим 
прокурором ще й про продовження строку 
тримання підозрюваного, обвинуваченого 
під вартою (ст. 199); про зміну запобіжного 
заходу (ст. 200); про проведення визначе-
них законом конкретних слідчих (розшу-
кових) дій або негласних слідчих (розшу-
кових) дій (ст. 233, 234, 240, 260, 261, 262, 
263, 264, 267, 268, 268, 269-1, 270, 271, 272, 
274). В останньому випадку контрольна ді-
яльність прокурора не завершується після 
дачі дізнавачу чи слідчому письмової згоди 
на звернення до слідчого судді з клопотан-
ням про проведення певної слідчої (розшу-
кової) дії, або негласної слідчої (розшуко-
вої) дії, пов’язаної з обмеженням прав, сво-
бод і законних інтересів. Позаяк слідчий 
суддя, який прийняв позитивне рішення 
по заявленому клопотанню (постановивши 
ухвалу про надання дозволу на проведення 
процесуальної дії), позбавлений права здій-
снювати постійний нагляд за додержанням 
законності при її виконанні дізнавачем чи 
слідчим, то прокурор, який стоїть на сторо-
ні закону, продовжує забезпечувати її реа-
лізацію у строгій відповідності з вимогами 
закону. Як бачимо, у цій формі взаємодії зі 
слідчим суддею прокурор бере на себе від-
повідальність не тільки за законність і об-
ґрунтованість клопотання дізнавача, слід-
чого, а й за законність виконання ними 
слідчої (розшукової) дії чи негласної слідчої 
(розшукової) дії, на виконання якої нада-
ний дозвіл слідчим суддею [6 с.72-78]. 

Нерідко й самі учасники досудового 
розслідування звертаються з письмовими 
скаргами до слідчого судді з вимогами про 
забезпечення їхніх прав, свобод і законних 
інтересів, порушених рішеннями, діями чи 
бездіяльністю дізнавача, слідчого чи проку-
рора, у випадках, чітко визначених ст. 303 
КПК України. Усі ці скарги слідчий суддя 
розглядає в судово-контрольних прова-
дженнях в умовах змагальності сторін кри-
мінального провадження з безпосередньою 
участю прокурора, яка є однією із ефектив-
них форм його взаємодії зі слідчим суддею, 
що сприяє законному і справедливому вирі-
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шенню скарги. Тут доводиться тільки шко-
дувати за тим, що законодавець України 
не передбачив обов’язкового повідомлен-
ня слідчим суддею прокурору про надану 
скаргу, що позбавляє останнього можли-
вості оперативно своєю владою виправити, 
допущене дізнавачем чи слідчим порушене 
право учасника кримінального проваджен-
ня ще до відкриття судово-контрольного 
провадження. Така норма є вкрай необ-
хідною, бо вона спрямована на зміцнення 
взаємодії прокурора зі слідчим суддею і на 
економію процесуальних ресурсів. Законо-
давець повинен враховувати, що чим міц-
ніші, ширші і досконаліші форми взаємодії 
цих владних суб’єктів досудового розсліду-
вання, тим більш надійною і досконалішою 
стає система забезпечення прав, свобод і 
законних інтересів учасників кримінально-
го провадження, діючих у його найскладні-
шій, фундаментальній стадії, що йменуєть-
ся досудовим розслідуванням. 

Досить часто під час проведення судо-
во-контрольних проваджень слідчий суддя 
виявляє нові кримінальні правопорушен-
ня. У таких випадках він інформує про це 
прокурора і той негайно організує розслі-
дування подібних фактів, вживаючи вста-
новлених законом заходів до відновлення 
порушених прав, свобод і законних інтер-
есів потерпілих. Узгоджено діють проку-
рор і слідчий суддя і при вирішенні питань, 
пов’язаних із застосуванням заходів безпе-
ки щодо конкретних учасників досудового 
розслідування, а також в інших випадках. 
Тож унікальність форм взаємодії між цими 
владними суб’єктами досудового розслі-
дування, особливо тих із них, які носять 
«подвійний» характер, коли якусь із них 
розпочинає прокурор, а завершує слідчий 
суддя і, навпаки, коли якусь із них розпо-
чинає слідчий суддя, а завершує прокурор, 
є яскравим свідченням нагальності законо-
давчого визначення всіх умов, форм і по-
рядку взаємодії між цими ведучими влад-
ними суб’єктами досудового розслідування 
у правозахисній (правозабезпечувальній) 
сфері кримінального процесу. На необхід-
ності вирішення означеного завдання на-
голошується як у міжнародних правових 

актах [7], так і в рішеннях Європейського 
Суду з прав людини [8, с.26].

Висновок
Загальновідомо, що інститут слідчого 

судді є повним у кримінальному прова-
дженні України. У зв’язку з цим, ще не всі 
проблеми, пов’язані із його функціонуван-
ням, вирішені на законодавчому рівні. Зо-
крема, законодавець України до цих пір не 
врегулював сам порядок (процедуру) про-
ведення судово-контрольних проваджень 
і навіть не визначив процесуальних прав 
і обов’язків особи, яка звернулася до слід-
чого судді зі скаргою на рішення, дію чи 
бездіяльність дізнавача, слідчого чи проку-
рора, у цьому провадженні. Процесуальні 
повноваження слідчого судді не система-
тизовані і не закріплені в окремій статті 
чинного КПК України. Усе це ускладнює 
налагодження дієвої взаємодії прокурора 
і слідчого судді у сфері забезпечення прав, 
свобод і законних інтересів особи у стадії 
досудового розслідування. Нагальною про-
довжує залишатися й проблема наукового 
забезпечення означеної взаємодії. Якщо 
теоретичні та правові основи судово-конт-
рольної діяльності у досудовому розсліду-
ванні вийшли на досить високий рівень 
дослідження, то питання, пов’язане з вза-
ємодією прокурора зі слідчим суддею у сфе-
рі правозахисної (правозабезпечувальної) 
діяльності, знаходиться тільки на початку 
дослідницького руху і потребує активізації 
з боку вчених-правознавців. Тож наукове і 
правове забезпечення взаємодії прокурора 
і слідчого судді в забезпеченні прав, свобод 
і законних інтересів учасників досудового 
розслідування потребують суттєвого удо-
сконалення.
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SUMMARY 
The new form of domestic criminal procedure 

enshrined in the Criminal Procedure Code of 
Ukraine in 2012, based on the constitutional 
principles of adversarial proceedings and equality 
of arms, necessitated the introduction of judicial 
control to the pre-trial investigation stage in order 
to prevent any violations of the constitutional 
rights of criminal prosecutors. when performing 
procedural actions, making procedural decisions 
and applying coercive measures of a procedural 
nature (measures to ensure criminal proceedings). 
The legislator assigned the performance of 
the judicial control function in the pre-trial 
investigation to the new subject of power of this 
stage of the proceedings - the investigating judge 
(paragraph 18, part 1 of Article 3 of the CPC of 
Ukraine). The activity of the specified subject of 
power is important, because the following depend 
on its procedural: the course and results of the pre-
trial investigation; ensuring the inviolability of 
the rights, freedoms and legitimate interests of the 
participants in the process; successful completion of 
the tasks of criminal proceedings specified in Art. 
2 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. 
Therefore, at the stage of pre-trial investigation, 
most closely related to the application of coercive 
measures and more than significant restriction of 
the rights and freedoms of participants in criminal 
proceedings, the judicial control of the investigating 
judge is a reliable constitutional guarantee of the 
rights, freedoms and legitimate interests of citizens. 
criminal proceedings. The article reveals the main 
criminal procedural forms of interaction between 
the prosecutor and the investigating judge in the 
field of ensuring the rights and freedoms and 
legitimate interests of participants in the pre-trial 
investigation and proves the need for further 
scientific and legal improvement.

Key words: pre-trial investigation, prosecutor, 
investigating judge, participants of pre-trial 
investigation, human rights (law enforcement) 
activity, interaction, forms of interaction.


