
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. що участn 11рокурора на ло<.:у;юному ІІрона,І~жсннІ 

:шGс~шсчує: J) 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)\И1 ~ат юриличних наук, ,'lОІІен 1 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ НЕДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ, 

ОТРИМАІІИХ В PIOYJibTATI ІІРОВЮЩІІІІЯ ІІЮj/АСІІИХ 
СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

19 листопада 2012 року Кри:міпа.1ьпий процесуальпий кодекс 
УкраЇНИ наGран ЧИННОСТі. J~O ЙОІ'О ІІШІОЖСНh HiiLHCCCHO ЧИМалу НИ3КУ 

НОНИХ lНСТИТУЛН, CCJJCJ~ }І КИХ lНСТИТУТ НСІ'.ІІаСНИХ с;rі;~ЧИХ (рО::!ІІІУКОНИХ) 

дій(НСЩ). 
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Пі;(стани та ІЮр$.І;(ок ІІроне;(енни HCP)l швначено І'..І. 21 КПК 
України. ВііtІюні;(но ;ю ч.1 ст. 246 КриVІінсиnноІ'О ІІрОІІссушІnноІ·о ко
лсксу УкраЇНИ НеІ'JІаСНИМИ с;Ііl(ЧИМИ (р(ВІІІУКОНИVІИ) ,Т(і~ІМИ НІ-ННаЄТhОІ 

різновид слідчих (розшукових) ;:rій, відомості про факт та мето;:rи прове

дення яких не під.тшгають розголошенню, за в:инятко:м в:ипадків, перед

бачеІІИХ КПК УкраЇІІИ. 
Вnе;:rеппя негласних с.1ідчих (розшукових) ;:rій до Криміпа.lьІюго 

процесуальпого кодексу проnо;:rи.1ось з 11етою безперешкодного :шсто

сунанни їх ~Ік;(окюін н криміна;ІnноVІу ІІрона,Jtжснні. 

Так, 3І'і;rно :1 ч. 1 ст. 256 КПК України 11ропжоли ІІ(о;ю 11ронс;rснни 
нег.1асних с.1ідчих (розшукових) ;:rій, аудіо- або ві;:rеозапис:и, фотознім

ки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних засо

бів. nилучені під час їх проnедеппя речі і документи або їх копії можуть 

використоnуnатися n доказуnапні па тих самих підставах, що і ре3уль
тати проnедеппя інших слідчих (розшукових) ;:rій пі;:r час ;:rocyдonoro 

р(НСJІщунанн~І. 

Як ;юка:н-І _vюжна никористонунати ті.Іnки ні}(омості, ~Ікі (Щержані 3 
дотриманням всіх штмог законодавства. Таку &lаст:ивість доказів- одер

жання на пі;:rставі законо;:rавства - називають допустимістю доказів. Як 

визначає КПК України, недопустимий ;:rоказ не може бути викор:иста

пий при прийнятті процесуа.1ьпих рішень, па нього пе може посІLlатися 
суд при ухnалеппі судового рішення (ч. 2 ст. 86 КПК України). Також 
КПК України ІІсрсmJачас, ІНО оGов'юок J\ОКа:>уваншІ .іt(mустимості .ІtО

ка:>ів Іюк.ш;шстІ,С}І на сторону, ІНО їх ІІО,ІЩС (ч.2.ст 92 КПК УкраЇІІи). 
На І Іракти ці ниникаютn ;rсикі ІІроGлсVІи, Іюн'юані 3 l(ОІІустиVІістю 

ре:1улnтатін HCP!l, н криміна;ІnноVІу ІІtюна;(жснні. 
Ві;(Іюні;rно ;ю гл. 21 КПК Украї'ни Gі;ІnІністn негласних слі;(чих (ро3-

шукових) дій провадяться на пі;:rставі ухвали слі;:rчого судді, винятком є 

контро.1ь за вчиненням з.1очину та виконання спеціального завдання з 

розкриття злочшшої дія.1ьпості організованої групи чи злочшшої орга

пізаuії (ст. ст. 271, 272 КПК Україпи). 
Проведепий ІІа:\Ш аналіз кримінальних проnаджень пока 3an, що 

сторона оGнинуначенн$.1 юага;Іі не ІЮJ(ає ло cy;ry ІІСJJІІІОЇ інстанції', н ~І ко
му р03І'JІ~ІіШЄТhС~І КрИVІlНа;ІhНе ІІроналжеНН}І, )IXHaJI СЛl,Т(ЧОІ'О CY.it.itl IIJJO 
надання дозволу на проведення негласних слі;:rчих (розшукових) ;:rій. 

Враховуючи те, що обов'язок доказування допустимості доказів отри

маних n реJультаті проведепня НСРЛ покла;:rасться па прокурора, а 
матеріа.1и кри1tіпа.lьІюго проnа;:rжеппя пе містять ухnал с.1ідчих cy;:r;:rin, 
су;:rи першої іпстапuії nизпають ;:rаппі дока ш пе;:rопусти:ми:ми. 

Так, Нононолш1юnкийра~іониі1 CY.It Харкінсnкої оG.шсті н снш:му ни
року ні;( 12.11.2015 р. нстанонин, шо .v1атсріш1и криv1іна.Іnно1·о ІІрона
дження взагалі не містять ухва.1 слі;гюго судді ~ш поси.1ань на них на про

ве;:rення аудіо-відео контролю відносно ОСОБА 1. Враховуючи вище 
ви:к.1адене рю':юннш':І суд перелічені докази визнав не;:rопусти:ми:ми, 
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оскі;ІhІ<И 1-юни отримані :1 ІюруІІІСНЮІ\1 норVІ ст. Хб,Х7 КПК України [lj. 
Такс ж саме ріІІІСНН}І ІІриtін}ІН ііі Сстщінсhю1і1 місhкиіі cy;L .ЛонсІІ_hкої 

оGJІасті усно~:-:му нироку ні;L 15.01.2016року [2j. 

Ві;:шовіJно цо ч. 6 ст. 246 КПК України, провоцити нег.:исні с.:Jіц
чі (розшукові) дії :\tає право сліJчий, який зційснює цосудове розс .. lі
цуnаппя з .. lочшІу, або за його цоручеппя:и - упошюnажепі оператиnні 

піцро3ціли Націопа .. 1ьпої по.:Jіuії. оргапіn бе 3Пеки. Наuіопа.:JьІюго анти
корупційного бюро України, .Цержашюго бюро ро3с.:Jіцуnапь. оргапіn, 
11~0 :цііісНЮЮТh КОНТро;Іh 3а iLOiLCpЖ<IHH}IM ІІОіШТІ<ОНОІ'О і VІИТНОІ'О 3аІ<О

НОJ(<ІНСТНа, Щ1І'анін і1сржанної ІІснітснІ(іарної СJІужGи України, ор1·анін 

.Цержавної прикорцонної с .. 1ужби України. 3а рішення:\'І с.:Jіцчого чи 

прокурора до провецення нег.:Jасних с.:Jіцчих (розшукових) цій :\'Іожуть 

за.:Jучатися також інші особи. 

Олшк, всупереч цісї пор:юr сліцчі юага.:Jі не ск.т1ацають доручення 

оператиnшн1 працішшка:\1 па проnецеппя НСРД і як ре 3ультат nо1ш nіц

сутні іН VІатсріШІ<ІХ І<рИVІіна;ІhНОІ'О ІІрОЮJ(ЖСНН}І. ТаКИМ ЧИНО\1, НСІ-:.:ШС

ні с~Іі.іtчі (ро:1111 у коні) :tії І Іро но;[}ІТh су6'єкти. }І кі не на;(і~Існі ни VІ І І рано VІ. 

Коростенський міськрайонний суд )l(ито:\'пІрської об.:Jасті в своє:\Іу 

вироку віц 31.03.2014 р. вказав на не цапустимість проведення НСРЦ не
належнІІ:\'І суб'єкто:\'І. 13 представ .. 1ених ц.:Jя цосліцження суцу :\Іатеріа.тшх 
проnедепих оператишшх закупок nідсутні постапоnи прокурора про їх 
проnедеппя та цоручеппя, дані с.:Jіцчи:\t, n проnаджеппі якого перебуnа
.ю ІІрОШС:LЖСІІІІИ, ОІІСраТИІНІО\ІУ ІІЇJ(рОJ)(Ї.Іу ІІа ІІрОВСіLСІІШІ такоЇ ІІСІ-:.:ШС

ІЮЇ СJІЇ)(ЧОЇ ,:LЇі }ІК КОІІТро;ІІ> -ш НЧИІІСІІІІ}ІМ l.ІОЧИІІУ у формі ОІІСраТИІ\ІІОЇ 

1НІ<УІІКИ ІІарКОП1ЧІІ~1Х 1acoGi11. ВЇ;(суТІІі ;(<ІІІі І ІрО ісІІУІШІІШІ ТаКИХ ІІрО
ІІСС)'ШІ hНИХ рlІІІСН h 1 Н pct:CTpl \ІНТСрІа;ІІН ;юсуіЮНОІ'О рtвс;ІІJ(УН<ІННИ ТО\1)' 

СУіІ HIBHat-: ІІі )ІОІ<<І3И НСіЮІІ)'СП1\Н1\ІИ [Jj. 

Як вже зазнача .. 1ося више, негласні сліJчі (розшукові) ції провадять
ся ШОЦО ТЯЖКІІХ та ОСОб .. lИВО ТЯЖКИХ З.:JО'ІИНіВ. Оцнак, С .. lідчі ВИКОрИСТО
nують дока-шотримапіn ре-зу.:Jьтаті проnедеппя НСРП і по cпpana:\t, які 

нес тяжки:\tИ і особлиnа тяжкими. Напри:к.1ац, n ЄР.JР шюситься заяnа 
про скосш1я тяжкого -з .. lОЧИІІУ та почипасться досуцоnе розсліJуnаппя. 
В Х(Щі ІІрОНС)LСНН}І ;юсуіЮНОІ'О po:1CJІi;LyHaHH}I ІІрОНа)(}ІТhСИ HCI'JI<J.CHi С.-ІііL

чі (ро3ІІІ у коні) іLіЇ, }І І< і ні;(тнсрюкуютh скоє н Н}І 3Jюч 11 ну, ш1с не тюк ко І 'О, а 

серецньої тяжкості. Незважаючи на ue слідчі все рівно використовують 
цокази отримані в резу.:Jьтаті НСРЦ в кримінальному провацженні, мо

тивуючи ue тим, шо провадження почина.:Jося по тяжкому з .. 1очину. На 
наш пог .. 1яц, це нес nірпи:и. Якшо кри:\tіпа.:Jьпе проnадження було поча
то за тяжюнІ злочшю:\t і n хоці uього проnадження проnацІтися НСРД, 
}ІІ<і HKa3yiOTh на СІ<ОЄНН}І 3JІОЧІ1НУ CCpC.iLHhOЇ ЧИ НСНСJІИІ<ОЇ ПІЖКОСТі, ТО 

:tока3и, }ІКі Gу;н1 отримані н Х(Щі ІІронс,т(СНН}І ш1х НСР;lІюНІ1нні нrвна

ватися нецопусти:\ІИ:\ІИ. 

Таки:\1 чино:\'І, резу .. 1ьтати провецення негласних с.:Jіцчих (розшуко
вих) дій :\'южуть використовуватися в цоказуванні. Д.:Jя використанні 
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pc:1yJІhTaTiH IIJIOHCJ(CHHИ НСІ'JІаСНИХ СJІі,Т(ЧИХ (р03ІІІУКОНИХ) ,Jtii--i у НИІ-:JЩІtі 
}(OI«l31H, НОНИ ІІОНИННl HlltІIOHliШTИ :ШІ'і.UhНИМ НИМОІ'аМ ,ІtОІІУСТИ\-10СТ1, 

тоGто Іюнинні Gути отримані у ІІЩ1ИltКУ, нстанош1сному Криv1іНі:LІІhНІ1М 

процесуальним кодексом. 

Список використаиих джерел 

1. Yxn<t.~a Апсляпійпого су,цу Харкіnськоїобж1сті nід 11.02.:2016 р 11 Режим до
стуну: l1tlp:l lreyestr.cottrl.gov.tшiReview 155950200 

2. Вирок Ссшщіnський міський су,ц Донецької області nід 15.01.2016 р. І І 
Режнч ,rrocтyrтy: 11ttp:l lreyestr.court.gov.uall{eview 155041541 

3. Вирок Коростенського :-.-rіськрайоппого су,цу Житомирської області nід 

31.03.1014 року І І Режим л: о ступу: l1ttp:l lreyestr.court.gov.нall{evie-\\-·137939131 

МУДРАК l. Н. 

Націона.:тьюШ університет <<О.J:сська юрдJ:И'ПШ ака.J;с:иія•>, 

доцент кафе.J;ри кри:міналr,ного процесу, 

канди,;:щт юри.шгІюІХ наук 

ВІДМОВА ПОТЕРПІЛОГО ВІД ПРЕДСТ.~ВНИК~ 

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: 

СУЧЛСІІІСТЬ ТЛ ІІЕРСІІЕКТИВИ 

У кримівальпому проваджепні а,цnокат nідігр ас важлиnу роль у за

безпечепні прав і законних іптересіn пе лише підозрюваного, обnипу

nачепого, а й потерпілого. якого nіп може пре;:rстаn.~яти під час досудо

nого розслідуnаІІІ ІЯ й судового проnаджеІІІІЯ. А.J:же згідІІО ч. 1 ст. 58 КПК 
УкраЇНИ ІІОТСрІІіJІОІ'О у KpИMiH<UhH0\-1Y IIJJOHa)tЖCHHi \-10ЖС ІІрСJ(СТаНJІ!о-ІТІ·І 

ІІрс;tстанник- ocoGa, ика у криміналhному 11роналжснні \-1ає І І рано Gут11 

:шхисником. Вихо;tичи j 11. R ч. 1 ст. 56 КПК України, роGимо ниснонок, 
шо законодавець надіТІяє потерпіТІого правом не .111ше мати представ

ника, але й в будь-який момент кримінального провадження ві;:rмови

тися ni;:r його послуг. 
Разо11 -з ти11. якщо nідмова nід -захисника або його заміна урегу.~ьоnа

па ст. 54 КПК України, то ni.J:\-1ona потерпілого (а у nипа;:rках, пере;:rбаче
нихет. 59 КПК, 3аконно1·о ІІрс;(станника ІІотсрІІіJІОІ'о) ні,Іt ІІрс,Іtстанника 

чинним КПК України :шкріІІлсна тілhки 11. Х ч. 1 ст. 56. У ст. 7Х КПК 
України йдеться ви:к.,~ючно про підстави д.,~я ві;:rводу захисн:ика, пред

ставника в кримінальному прова11женні. 

На пашу ;:rумку, це поясшосться, перш :ш все, проблемпіспа за

безпечення праn потерпілого у кримівальпому проваджепні n аспек
ті «закріп.~еппя праnа потерпіТІого па безоплатну правову ;:rопо:могу 
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