Врахонуючи те,

1110 ІІреж:танниІІтно може ниникнути .·ІИІІІе ІІ(о;ю

учасника ІІрона;Іженни, то нтрата осоGою, ику ІІрс;(стаНJІ}ІЮТh, статусу

OCTaHHhOI'O ПІІ-не :ш соGою ІІрИІІИНСНН}І НіJ(НОСИН ІІреіІСТаННИІ~ТНа. Так,
напри:к...1а..1 винесення постанови про вітмову у визнанні особи потерпі
.:Jи:м або скасування постанови про визнання особи потерпі.rюю, позбав
.:Jяс шо особу статусу потерпі.1ого та припипяс пошюnажеппя її прец

сташшка . .Загальпоnизнапою фактичною піцстаnою с смерть особи. яку
предстаnляють чи особи-предсташшка. Ви:к...1ючешІЯ~f с nипадок, коли

6.. 1И3hКі

роіІичі оGни нуначеноп) ни \ШІ·аютn ІІро;(онжснН}І ро:1І-;ІИіІУ СІ Іра

ни :ш;(шІ рсаGіJІітаІ(іЇ ІЮ\1СрJюЇ осоGи. При11иненюІ юри.;шчної осоGи
також тягне припинення відносин прецставниuтва та втрату представ
нико:v~ свого процесуального статусу.

Отже, при наявності вказаних фактичних підстав, особа повинна
nід~юшпись nіц прецсташшка чи прецсташшцтnа, або їй ~юже бути за
яn.lепо nідnіц, або ж nопа ~юже бути усунута nіц участі у проnаджепі осо
Gою. }ІКа :щіtіснює ІІрона.іІженни у СІ Ірані на ;щно\іІу ста11і.

СМИРТІОВ М.

J.

Наuіона.-тьний універентет <•Оцсська юридwrnа акацс:-.rія»,
,IOІtettl" кафе,(ри кpимittшtr,trorл

rrportecy.

КаНДНЛа І ЮрИДlf'ШИХ наук, ЛОUСІП

ІІОІЗІІОRАЖЮІІІЯ І ІРОКУРОРА І ІРИ ЗДІЙСІІІШІІІ
НАГЛЯДУ У ФОРМІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРШНИШВА
ДОСУДОВИМ РОЗСJІЩУRАІІІІЯМ

Питання повноважень прокурора у криміна.r1ьно:му провадженні,
правової природи прокурорського нагляду, у тому чис.:Jі пов'язаного із

процесуальним керішшuтnо:и Jаnжди перебуnа.1и у uептрі уnаги паукоn
піn та практиків.
На жш1

n, но на рс;шкІ (і}І Кри\1іна .. 1nною ІІроІ~ссуа .. І nною ко;(сксу
13.04.2012 року (;(а.ні- КПК), .Закону України «Про ІІро
куратуру•> ні;( 14. 10.2014року Сш .. І і- Закон України <<Про ІІрокуратуру•>)

України ні;(

не сприя.:Jа вирішенню питання шодо

po.:Ji

проку1юра в кри~tіна.:Jьно~tу

процесі та правової приро.J:и його повноважень. Бі.r1ьш того, сфор:му
.:Jьоnапі

n зазначених нор~tапшІшх актах спірні пpanoni категорії nпесли
n проб.:Jему, яка ро3глядасться.

ше бі.т1ьшу ш1утапипу
Апа.1ізуючи
j(ІЮЧОІ'О

процесуа.:Jьне

КрИ\ІІНа~І

нрахонунати,

hHOI"O

по.:Jоження

ІІрОІІССуа~І

hHOI"O

прокурора

nіцпоnіцпо

:ШКОНО.іШНСТНа,

цо

нсоGхі.іІНО

111,0 ііОІ"О учаСТh у КрИ\ІіНаJІhНО\ІІУ ІІрОІІ.ССі НИ3НаЧаЄІ'hС}І

в першу чергу закріш1ени:v~и у ст.

121

Конституuії України базовими
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ІІШІОЖСННИМИ ІІ~(ЩО ОСНОННІ1Х Ні:\11р$.1VІКіК Лі~ІJІhНОСТі (фуНКІІіЙ) органік

І Ірокуратури України. ОсоGJІину уІШІ'У нсоGхі;rно jНсрнути нач.

3

ст.

2

Закону України «Про ІІрокуратуру>>, $.ІКа ІІсрслGачає, 11~0 на rrрокура
туру не можуть пок.тшдатися функції, не пере;:rбачені Конституцією
України.

Однак. ч. 2 ст. 36 КПК пере;:rбачепо концептуальну ноnе ..1у. nі;:rпо
nідпо до якої прокурор, щійсшос нагляд за додержапням законів під
час проnе;:rеппя досудового розслЬуnашrя у формі процесуа ..1ьrюго ке
рікниІ~тна ;rосу,Іtоким р(НСJІі;rунаНН$.ІVІ. Поета~:-: ІІитанни ІН(ЩО ніююні;r

ноеті Конститу111ї Україн11 ч. 2 ст. 36 КПК, ~Іка rrсрслGачає :щіtіснснюІ
прокурором процесуального керівництва. Відповіді на це питання в лі
тературі є різнополярнrв1и. Швицше за все, законодавець передбачив

у ч. 2 ст. 36 КПК положепня про те, шо прокурор з;:rійспюс нагляд у
формі процесуальпого керішшцтnа з метою уникнепня прямої колізії
із Копституuісю України, яка пе rшкористоnус терміну <(процесуа.lьпе
І<Ср!НН И ІІ,ТНО>>.

/Ц(що рш1і І Ірокурора у кри міна.: І nному <.:у;rочинстні та І Іраноної І Іри

роди його повноважень, а також співвідношення прокурорського на
гляду і процесуального керівництва ;:rосудовим розслідування:\1 існує
декілька позиuій, зокрема: 1) процесуальне керівниuтво несу:\1існе з

прокурорським наглядом; 2) прокурорський паг.1яд і проuесуа.1ьпе ке
рівництво- самостійні функції прокурора па ;:rосудоnому прова;:rжеппі;

3) ІІр(ЖурорсІ,КИЙ 113\'ШІ}t- ОСІІОІ\ІШ фуІІКІLі$.1, а LLJIOIJ,CCYШJJ,JIC ксріІНІИ
ІІ,ТІЮ- JtOJtaткoвa функці$.1;

4)

ІІр(Чtссуа .. tІ,ІІС ксрівшштво вистуtшс фор

мою ]1Сі:ІЛЇ3аrrіЇ IIJIOK)1IOPChKOГO Hi:IIJI$.1,!~y; 5) ІІрокурорСhКИ Й НаГЛs.ІJ( і ІІрО
І~СС)'аЛhНС І<СрlННИІ~ТКО ТОТОЖНІ ІІОН$.1ТПІ.

ВиріНІСНН~І l~hOI'O ІІИТаНЮІ JІСЖИТh Н ІІJІОН~ИНЇ ІІОННОНаЖСНh І ІрОКуро
ра під час з;:rійснення досу;:rового розслідування. Необхі;:rно відзначити,
шо в процесуа.1ьній теорії вченими робІШися спроби розмежовувати
пошюnажешrя прокурора. Однак, предстаnляс скла;:rпість теоретично

песуперечлиnо обГрунтувати по.аіл пошюnажепь прокурора па наг..lя
доnі повпоnаження та пошюnажеппя спря:\юnані па реалізацію про
ІІ,ссушІnного ксрінниІІтка. Слі,т~ :иунажити,

1110

rrрактичні 11раrrінники к

Gі;rhІності киІШіtкік також не Gачатh ні;rмінноетсі1 між ІюннонажснюІ\Н1
прокурора.

Незважаючи на те, що наг.1я;:r і проuесуа.1ьне керівництво тісно між
собою n.засмопоn'язапі, nnaжac:-vю за :-....южлrше провести роз:-....tежуnап

пя пошюnажепь прокурора па наглядові і поn'я.запі із проuесу<LlЬІІИМ
керівництвом. Прокурорський нагляд мас бути спрямоnапий па попе
рс;~жснн~І,

скш:часнс

ни~ІКJІснн~І

1 усунснн~І

ІюруrІІснn :1акону, а ІІроцс

<.:ушІnнс ксрінниІІтко Іюкинно мати на мсті кссGічнс, Іюннс і оG\:ктиннс
проведення досу;:rового розслідування. Тобто процесуальне керівни
цтво тісно пов'язано із організацією проuесу досудового розс.lідуван

ня. З урахуванням цього, бL1ьша частина передбачених ст.
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36

КПК

ІІОННОНаЖСНh ІІрокурора МіН-: Gути HiiLHCLCHa ilO ІІрОІІССУаJІhНОl'О ксрін
НИІ~ТНа l~OCYJ~OHИM р03LЛl,Т~унаНЮІ\1.

В ТОЙ СаVІИЙ час, НСМОЖ.ІИНО 0)[Н03НаЧНО ні;~НССТИ ilO ІІрОЦССУШІhНО
ГО керівництва такі повноваження прокурора, як звертатися до суду з
обвинува.1ьним актом, :к.1опотання:\1 про застосування примусових за

ходів :\tе;:rичпого або nихошюго характеру, :к.1опотюшя1t про звіТІьпеппя
особи nід кри1tіпа.1ьІюї відпоnіда.lьІюсті; затвер;:rжуnати чи відмовляти

у затnерджеппі обшшувальпого акта. клопотань про застосування при
УІусоних :шхо;~іН МСJ~ИЧНОІ'О aGo НІ1ХОННОП) характеру, ННОLИТИ 3МіНИ ;ю
ск.Іш;~снш·о <.:лі,т~чим оGнинуншІhНОП) акта чи JаJначсних к.жтотанh, са
УІостійно с:к.1адат:и обвинува.1ьн:ий акт чи зазначені :к.1опотання.
Слі;:r погод:ит:ися с позицією т:их вчених, які вважають що прокурор

Не УІаЄ НаГ.lЯ.JОВИХ ПОВНОВаЖеНЬ <<у ЧИСТОУІУ ВИГ.1Я.JЇІ>, ТОУІУ ЩО ВСі ВОНІІ
пов'язані із оператиnним nплиnо:м па хЬ досу;:rового розс.1і,;:rушшІrя.
Апа.1із криміпального процесуа.1ьпого закопо;:rаnстnа дас УІожли
нІстn стнср;rжунати.

:шGс~шсчує:

J)

що

участn

11рокурора

на ло<.:у;юному

ІІрона,І~жсннІ

IIOIICJJCIOKCHH}I, СНОЄЧаСНС НШІН_ІІСНН}І та усуНСНН}І _\10ЖJІИ

ВИХ порушень закону пі;:r ~rac ;:rосудового розс.1ідування (УІета нагляду);

2)

швидке, повне і неупереджене досудове розс.1ідування крпУІінально

го правопорушення (мета проuесуального керівниuтва).
Специфіка прокурорського нагляду у криміпа.1ьпо:му проnа;::rжеппі та
пошюnажешrя прокурора, які УІають ІLlа;::rІю-розпорядчий характер дають
_vюж.нивісп, ствср;rжувати 11ро :J;tііkнсІІІІ}І 11рокуроро.v1 наІ-:..І}Щу у формі
ІІрОЦССУ<LІІ>ІІОІ'О ксріВІІИІ(ТВа ;юсу}(ОШ1\1 ро:JС.Іі.І~УШШШІМ, }ІКС 110В\І-3і:ІІІС :J
opJ'aJJiJaJ~icю JJpOJ(CCY ,!(Ocy;LOJIOJ'O pOJC~Ji,:LyBaJJJJ}J, Ш1JJJaЧCJJJШM IJaJJpИMiB
]1LBCJІiityHaHIOI, КООр/~ИНаІ ~it:IO ІІрОІІССУШІ hНИХ ,І~ іЙ, 3аGС311СЧСНЮІ М ;ютри
VІаНЮІ у І Іроцесі р03С.ІІі;~унаНН~І НИМОІ' 3аКОНОіШНСТНа УкраЇНИ.

ШИЛІНД.В.
ТТшІіоналnний унінерси 1е1 «Олесnка юри,Іична акщ1емія»,
доцепт кафедри кр1шіпа:тuпого процесу,
каН)\И 1 ~ат юриличних наук, ,'lОІІен

1

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ НЕДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ,
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ІІРОВЮЩІІІІЯ ІІЮj/АСІІИХ
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року
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УкраЇНИ наGран ЧИННОСТі. J~O ЙОІ'О ІІШІОЖСНh HiiLHCCCHO ЧИМалу НИ3КУ
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