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           Актуальність даної теми дисертаційного дослідження обумовлена  

необхідністю дослідити зміст конституційно-правових аспектів правоохоронної і 

правозахисної діяльності органів судової влади і прокуратури в умовах здійснення 

судової реформи на сучасному етапі в Україні.   Саме необхідність науково-

юридичних досліджень, спрямованих на з’ясування ролі та значення окремих органів 

державної влади в процесі охорони і захисту прав людини, випливає з проголошеного 

Україною курсу на європейську інтеграцію та адаптацію законодавства України до 

законодавства країн ЄС. Адже приєднання України до загальноєвропейського 

простору означає її включення до процесу реалізації універсальних правових 

цінностей, серед яких одне з перших місць посідає забезпечення надійної охорони і 

захисту прав і свобод людини і громадянина. 

  Дисертація присвячена  аналізу  конституційно-правових засад у процесі 

захисту прав і свобод людини і громадянина органами судової влади та прокуратури 

на сучасному етапі побудови правової держави та проведення судової реформи в 

Україні. Проблема висвітлення ролі судових органів у процесі охорони і захисту прав 

людини в сучасних умовах конституційно-правового розвитку України досі 

залишається малодослідженою. 

         Здійснюване нині реформування органів державної влади  покликане сприяти 

втіленню принципів правової державності, то цілком очевидним є те, що одним із 

нагальних завдань сьогодення постає формування загальної дієвої системи охорони 

та захисту прав людини і громадянина в Україні, а також планомірне та 



цілеспрямоване підвищення ефективності окремих органів державної влади, до 

компетенції яких належить реалізація правоохоронної і правозахисної діяльності.  

      Виходячи з поставленої мети в дисертаційному  дослідженні розв’язуються 

такі завдання: дослідити зв’язок між реалізацією окремих принципів правової 

держави, і насамперед конституційним принципом  поділу державної влади та 

процесом забезпечення охорони і захисту прав людини і громадянина; проаналізувати 

конституційні засади діяльності та науково-теоретичний зміст понять 

«правоохоронна» і «правозахисна» діяльність, обґрунтувати їх значущість у процесі 

побудови правової держави і забезпечення її основних принципів; проаналізувати 

принципи здійснення правосуддя в Україні як основи ефективного захисту 

конституційно визнаних прав і свобод людини і громадянина в умовах реалізації 

конституційної реформи в Україні (в частині правосуддя); висвітлити зміст і сутність 

конституційних гарантій дотримання прав людини у діяльності органів судової влади 

та прокуратури, надати їх характеристику та проілюструвати їхній взаємозв’язок; 

розглянути проблеми визначення місця й ролі прокуратури в процесі її реформування 

в системі органів державної влади з точки зору забезпечення охорони і захисту прав 

людини і громадянина, проаналізувати специфіку запровадження одноканальних та 

багатоканальних моделей правозахисної діяльності держави; охарактеризувати 

функціональну специфіку здійснення прокуратурою України охорони і захисту прав 

людини і громадянина, дослідити існуючі підходи та трансформацію функцій 

прокуратури в процесі конституційно-правової реформи, узагальнити основні 

положення запропонованих законопроєктів щодо внесення змін до чинної редакції 

Закону України «Про прокуратуру». 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в  комплексному 

конституційно-правовому дослідженні проблем, пов’язаних з використанням 

сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки конституційного 

права, дослідження змісту  конституційно-правових аспектів правоохоронної і 

правозахисної діяльності органів судової влади і прокуратури в умовах здійснення 

судової реформи на сучасному етапі в Україні.  



В рамках дослідження отримано такі результати, що мають наукову новизну й 

виносяться на захист уперше:  досліджено проблеми вдосконалення функціонування 

судів і прокуратури у напрямі гарантування охорони і захисту конституційно-

правового статусу особи в умовах здійснення конституційної реформи в Україні (в 

частині правосуддя); обґрунтовано, що з точки зору захисту прав людини принцип 

незалежності суду є базовою умовою процесу правового захисту, тобто незалежність 

суду безпосередньо пов’язана з можливістю судового захисту прав людини і 

громадянина як такого; тобто на відміну від всіх інших принципів правосуддя 

принцип незалежності суду формує необхідну основу для здійснення органами 

судової влади завдання захисту прав і свобод людини і громадянина; запропоновано 

наукові підстави для розмежування понять «правоохоронна функція» та 

«правоохоронна діяльність»;  продемонстровано, що першим із них окреслюється 

універсальна мета всіх без винятку органів державної влади, яка відповідно до норм 

чинної Конституції України полягає у забезпеченні прав і свобод людини і 

громадянина, гарантуванні її конституційно-правового статусу, утвердженні 

високого рівня охорони й захисту конституційних прав людини;  акцентовано, що 

термін «правоохоронна діяльність» має особливий характер і стосується 

функціонування лише тих органів державної влади, які мають своїм безпосереднім 

завданням такі цілі, як: забезпечення законності та правопорядку, охорона й захист 

прав і свобод людини і громадянина, боротьба з правопорушеннями, нагляд за 

дотриманням прав і свобод людини і громадянина.  

       На основі запропонованого аналізу доведено, що, досліджуючи юридичний зміст 

правоохоронної та правозахисної діяльності, традиційний метод характеристики 

специфіки того чи іншого виду діяльності уповноважених органів, в основі якого 

лежить звернення до кола суб’єктів, що реалізують цей вид діяльності, містить цілий 

ряд ускладнень. Причина цього полягає в тому, що на рівні чинного законодавства 

України не існує чіткого нормативного визначення таких понять, як «правоохоронні 

органи», «правоохоронна діяльність», «повноваження з охорони і захисту прав 

людини і громадянина».  



        Звертаючись до запропонованих у сучасній юридичній науці способів 

визначення прокуратури в системі органів державної влади, а також до вітчизняного 

конституційно-правового досвіду розвитку державної системи, доходимо висновку, 

що успішність виконання органами прокуратури функцій, пов’язаних із охороною та 

захистом прав людини і громадянина, безпосередньо залежить від того, яке місце вона 

посідає і в майбутньому посідатиме поміж органами державної влади. Водночас 

розв’язання цієї проблеми не може обходити увагою питання збереження балансу 

серед гілок державної влади та створення необхідних базових умов для виконання 

завдань з охорони і захисту прав людини і громадянина.  

         Зроблено висновок, що концептуально-теоретична модель побудови системи 

органів державної влади на основі принципу одноканального способу реалізації 

завдання з охорони і захисту прав людини, яка застосовується для спростування 

значущості прокурорської діяльності у цій галузі, не може бути визнана достатньо 

обґрунтованою, оскільки у переважній більшості сучасних демократичних держав 

існують різноманітні багатоканальні системи захисту прав людини, коли завдання 

щодо захисту прав громадян виконуються не лише судами (хоча їх роль є, безумовно, 

вирішальною), а й іншими органами державної влади, до яких особа може звертатися 

у разі порушення або загрози порушення її конституційних прав. У випадку України, 

що зумовлено насамперед специфікою її сучасного правового, політичного та 

соціально-економічного стану, поряд з органами судової влади важливу роль у 

захисті прав громадян відіграють органи прокуратури. З цієї точки зору, внесення 

змін до законопроєкту  «Про прокуратуру», яке закріплює повноваження нагляду за 

додержанням прав і свобод людини і громадянина, а також за дотриманням законів 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, є необхідним 

кроком на шляху до посилення охорони і захисту прав громадян в Україні. 

 Ключові слова: права людини, правоохоронна та правозахисна діяльність, 

гарантії прав людини, судова влада, прокуратура, правова держава, правова реформа. 

 

                                                       

 



SUMMARY 

     Belous O. V.   Law enforcement and human rights activities of the judiciary and the 

prosecutor's office in Ukraine: constitutional and legal aspect.  – On the rights of the 

manuscript. 

       Thesis for the degree of Doctor of Legal sciences, specialty 12.00.02. – constitutional 

law; municipal law. – Institute of State and Law named after V. M. Koretskiy National 

Academy of Sciences of Ukraine, Institute of State and Law named after V. M. Koretskiy 

National Academy of Sciences of Ukraine,Kyiv, 2021. 

The relevance of this topic of dissertation research is due to the need to investigate the 

content of the constitutional and legal aspects of law enforcement and human rights 

activities of the judiciary and the prosecutor's office in the context of judicial reform at the 

present stage in Ukraine. It is the need for scientific and legal research aimed at clarifying 

the role and importance of individual state authorities in the process of protecting human 

rights that follows from the course proclaimed by Ukraine on European integration and 

adaptation of Ukrainian legislation to the legislation of EU countries. After all, the accession 

of Ukraine to the pan-European space means its inclusion in the process of implementing 

universal legal values, among which one of the first places is to ensure the reliable protection 

and protection of human and civil rights and freedoms. 

The dissertation is devoted to the analysis of the constitutional and legal foundations in 

the process of protecting the rights and freedoms of people and citizens by the judicial 

authorities and the prosecutor's office at the present stage of building the rule of law and 

carrying out judicial reform in Ukraine. The problem of highlighting the role of the judiciary 

in the protection and protection of human rights in the current context of the constitutional 

and legal development of Ukraine has not yet been investigated. 

The ongoing reform of State authorities is designed to promote the principles of legal 

statehood, and one of the most pressing tasks of our time is the formation of a general 

effective system for the protection of human and civil rights in Ukraine, as well as a 

systematic and purposeful increase in the effectiveness of individual State authorities, whose 

competence includes the implementation of law enforcement and human rights activities. 



The objectives of the dissertation study are to examine the relationship between the 

implementation of certain principles of the rule of law and, above all, the constitutional 

principle of the separation of State power and the process of ensuring the protection and 

protection of human and civil rights; To analyze the constitutional framework of activities 

and the scientific and theoretical content of the concepts of "law enforcement" and "human 

rights" activities, to substantiate their significance in the process of building the rule of law 

and ensuring its basic principles; To analyze the principles of the administration of justice 

in Ukraine as the basis for the effective protection of constitutionally recognized human and 

civil rights and freedoms in the context of the implementation of constitutional reform in 

Ukraine (in terms of justice); To highlight the content and substance of the constitutional 

guarantees of human rights in the work of the judiciary and the prosecutor's office, to 

describe them and to illustrate their relationship; Consider the problems of determining the 

place and role of the prosecutor's office in the process of its reform in the system of state 

authorities in terms of ensuring the protection and protection of human and civil rights, and 

analyze the specifics of the introduction of single-channel and multi-channel models of 

human rights activities of the State; to characterize the functional specifics of the 

Prosecutor's Office of Ukraine protection and defense of human and civil rights, to 

investigate the existing approaches and transformation of the functions of the Prosecutor's 

Office in the process of constitutional and legal reform, to summarize the main provisions 

of the proposed draft laws on amendments to the current Law of Ukraine. 

The scientific novelty of the results obtained consists in a comprehensive constitutional 

and legal study of problems related to the use of modern methods of knowledge, considering 

the latest achievements in the science of constitutional law, a study of the content of 

constitutional and legal aspects of law enforcement and human rights activities of judicial 

authorities and prosecutors in the context of judicial reform at the present stage in Ukraine. 

The study yields the following scientific novelties and is being defended for the first 

time: the problems of improving the functioning of courts and the prosecutor's office in the 

direction of guaranteeing protection and defense of the constitutional and legal status of a 

person in the context of constitutional reform in Ukraine (justice); it is substantiated that 

from the point of view of human rights protection the principle of independence of the court 



is a basic condition of the legal protection process, i.e. the independence of the court is 

directly related to the possibility of judicial protection of human rights and citizenship as 

such; that is, in contrast to all other principles of justice, the principle of judicial 

independence forms the necessary basis for the judicial authorities to carry out the task of 

protecting the rights and freedoms of man and citizen; proposed scientific grounds for 

distinguishing the concepts of "law enforcement function" and "law enforcement activity"; 

demonstrated that the first of them outlines the universal goal of all public authorities, which 

in accordance with the current Constitution of Ukraine is to ensure human and civil rights 

and freedoms, guarantee its constitutional status, establish a high level of protection and 

protection of constitutional human rights; It is emphasized that the term "law enforcement" 

has a special character and refers to the functioning of only those public authorities that have 

as their immediate objectives such as: ensuring law and order, protection and defense of 

human and civil rights and freedoms, combating crime, supervision for the observance of 

human and civil rights and freedoms. 

Based on the proposed analysis, it is proved that studying the legal content of law 

enforcement and human rights activities, the traditional method of characterizing the 

specifics of a particular type of activity of authorized bodies, which is based on appealing 

to entities engaged in this activity, contains a number of complications. The reason for this 

is that at the level of current legislation of Ukraine there is no clear normative definition of 

such concepts as "law enforcement agencies", "law enforcement activities", "powers to 

protect and defend human and civil rights". 

Turning to the methods proposed in modern jurisprudence to determine the prosecutor's 

office in the system of public authorities, as well as to the domestic constitutional and legal 

experience of the state system, we conclude that the success of the prosecutor's office 

functions related to protection of human and civil rights. It is directly depends on what place 

it occupies and will occupy in the future between public authorities. At the same time, 

solving this problem cannot ignore the issue of maintaining a balance among the branches 

of government and creating the necessary basic conditions for the implementation of tasks 

to protect and defend human and civil rights. 



It is concluded that the conceptual and theoretical model of building a system of public 

authorities based on the principle of a single-channel method of implementing the task of 

protection and protection of human rights, which is used to refute the importance of 

prosecution in this area, cannot be considered sufficiently justified. Democracies, there are 

various multi-channel systems for the protection of human rights, where the task of 

protecting the rights of citizens is performed not only by the courts (although their role is 

certainly crucial), but also by other public authorities to which a person can turn in case 

constitutional rights. In the case of Ukraine, which is primarily due to the specifics of its 

current legal, political, and socio-economic situation, along with the judiciary, the 

prosecutor's office plays an important role in protecting the rights of citizens. From this 

point of view, amendments to the draft law "On the Prosecutor's Office", which establishes 

the authority to supervise the observance of human and civil rights and freedoms, as well as 

the observance of laws by executive authorities and local governments, are a necessary step 

towards strengthening protection. rights of citizens in Ukraine. 

Key words: human rights, law enforcement and human rights activities, human rights 

guarantee, judiciary, prosecutor 's office, rule of law, legal reform. 
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Вступ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Разом із здобуттям Україною 

незалежності та прийняттям Конституції 1996 року, яка чітко та однозначно закріпила 

на нормативному рівні такі пріоритети державного і суспільного розвитку, як 

демократична, правова, соціальна держава, надзвичайно підвищилась актуальність 

науково-юридичного дослідження проблем, пов’язаних із забезпеченням 

практичного втілення у діяльності органів державної влади основних принципів, що 

визначають правову, демократичну державу. З огляду на це особливого значення 

набуває проблематика забезпечення охорони і захисту прав людини і громадянина. 

Так, якщо здійснюване нині реформування органів державної влади (у цьому 

сенсі ми констатуємо процес триваючої конституційної, судової, адміністративної, 

парламентської реформи) покликане сприяти втіленню принципів правової 

державності, то цілком очевидним є те, що одним із нагальних завдань сьогодення 

постає формування загальної дієвої системи охорони та захисту прав людини і 

громадянина в Україні, а також планомірне та цілеспрямоване підвищення 

ефективності окремих органів державної влади, до компетенції яких належить 

реалізація правоохоронної і правозахисної діяльності. Фактично ця проблема 

перебуває в центрі уваги протягом усіх років існування Української держави. Саме 

необхідність науково-юридичних досліджень, спрямованих на з’ясування ролі та 

значення окремих органів державної влади в процесі охорони і захисту прав людини, 

випливає з проголошеного Україною курсу на європейську інтеграцію та адаптацію 

законодавства України до законодавства країн ЄС. Адже приєднання України до 

загальноєвропейського простору означає її включення до процесу реалізації 

універсальних правових цінностей, серед яких одне з перших місць посідає 

забезпечення надійної охорони і захисту прав і свобод людини і громадянина. 

Водночас актуальність обраної теми зумовлена рядом теоретичних та 

практичних причин. По-перше, у науці конституційного права до сьогодні тривають 

суперечки щодо загальної структури правоохоронної системи, співвідношення 

правоохоронної та правозахисної діяльності, а також можливостей і способів 

взаємодії правоохоронних органів у процесі охорони і захисту прав людини. По-
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друге, потребує свого уточнення поняття «спеціальна правоохоронна діяльність» та 

чітке визначення кола державних органів влади, що мають у сфері своєї компетенції 

її здійснення. По-третє, реформування органів судової влади і прокуратури 

передбачає перерозподіл повноважень між ними у сфері охорони і захисту прав 

людини, що, у свою чергу, робить важливим розв’язання питання про їх взаємодію, 

розширення або звуження повноважень цих державних органів. По-четверте, серед 

існуючих досліджень специфіки діяльності окремих органів державної влади у 

процесі охорони і захисту прав людини їх левова частка припадала на аналіз 

діяльності органів законодавчої й виконавчої влади (серед останніх за кількістю 

досліджень безперечний пріоритет належить органам внутрішніх справ), що суттєво 

підвищує актуальність розгляду таких двох специфічних груп органів державної 

влади, як суди (що, по суті, формують окрему гілку державної влади – судову владу) 

і прокуратура. 

Таким чином, питання функціонування органів судової влади і прокуратури у 

процесі охорони і захисту прав людини в Україні, крім своєї актуальності, містить 

елементи високої практичної значущості, оскільки залежно від того, як саме та 

наскільки успішно реалізовуватиметься діяльність цих органів, ми матимемо підстави 

говорити про практичне втілення принципів правової держави у процесі державного 

будівництва в Україні. 

     Проблема охорони і захисту прав людини і громадянина як така традиційно 

привертала до себе увагу насамперед із точки зору загальних конституційно-правових 

досліджень теорії правової держави, оскільки поряд із такими її основоположними 

принципами, як верховенство права, пріоритет прав і свобод людини, законність, 

поділ влади, часто називають ще й принцип захищеності конституційно-правового 

статусу особи, або – принцип захищеності прав і свобод людини і громадянина. У 

цьому сенсі можна говорити про два визначальні напрями процесу дослідження 

охорони і захисту прав людини. З одного боку, це ті праці, в яких зазначена 

проблематика аналізується у загальному контексті теорії правової держави. 

Особливий інтерес в цьому аспекті становлять дослідження Ю. Барабаша, 

М. Булката, А. Венгерова, А. Зайця, М. Козюбри, В.Ковальчука, М. Корнієнка, 
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П. Корнієнка, І. Марочкіна, А.Лужанського, Н. Оніщенко, В. Погорілка, В. Сіренка, 

О. Скакун, О. Скрипнюка,  В. Тимошенко, І. Усенка,  В. Федоренка, В. Шаповала, 

Ю. Шемшученка, О. Ющика та ін). З другого боку, –  у  працях М. Антоновича, 

В. Грищука, В. Денисова, Є. Додіна, А. Колодія, В. Кравченка, М. Малишка, 

О. Марцеляка, Є. Назаренка, А. Олійника, В. Опришка, М. Панова, В. Селіванова, 

Є. Тихонової, М. Цвіка розкривається зміст поняття прав людини та її конституційно-

правового статусу. 

Водночас, говорячи про рівень наукового розроблення теми дисертації, слід 

зазначити, що окремі її питання стали предметом уваги вітчизняних юристів-

науковців й у зв’язку із вивченням проблем функціонування та розвитку в незалежній 

Україні органів судової влади та прокуратури. Розвиток та функціонування останньої 

постали в центрі уваги досліджень В. Бойка,  І. Голосніченка, Ю. Грошевого, 

М. Косюти,  В. Карпунцова, В. Маляренка, П. Мартиненка, В. Нора, Г. Омельяненка, 

М. Селівона, В. Сухоноса, В. Тація, А. Чернушенка, Ю. Шемшученка, В. Шишкіна.  

При цьому пильна наукова увага до питань розвитку органів судової влади 

пояснюється процесом запровадження судової реформи та внесенням відповідних 

змін до Конституції України після Революції гідності, посилення значущості судів у 

процесі захисту прав людини. Щодо органів прокуратури, то активні наукові 

дослідження свого часу її ролі в процесі охорони і захисту прав людини в Україні 

були стимульовані тим, що під час вступу до Ради Європи Україна взяла на себе 

зобов’язання змінити функції прокуратури шляхом перетворення її на орган, який 

відповідатиме принципам цієї міжнародної організації. Водночас звуження функцій 

прокуратури в умовах відсутності інших надійних та ефективних правових 

механізмів, які дали б змогу забезпечити адекватне виконання тих правоохоронних та 

правозахисних функцій, які цей орган державної влади виконував у незалежній 

Україні, привело до появи цілого ряду праць, у яких висловлювались вагомі 

аргументи на користь відмови від радикального звуження компетенції прокуратури у 

сфері охорони і захисту прав людини. Серед цих досліджень варто назвати праці 

таких авторів, як: Ю. Бондара, І. Бородіна, І. Вернидубова, А. Гель, Л. Давиденка, 

В. Коржа, О. Красноокого, М. Мичко, М. Руденка, В. Федоренка та  П. Шумського. 
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Втім, незважаючи на те, що окремі питання, які дотичні до тематики 

дисертаційного дослідження, вже ставали предметом опрацювання як вітчизняними, 

так і зарубіжними дослідниками, проблема висвітлення ролі судових органів у 

процесі охорони і захисту прав людини в сучасних умовах конституційно-правового 

розвитку України досі залишається малодослідженою. 

Таким чином, в умовах реформування органів судової влади і органів 

прокуратури необхідність здійснення спеціалізованого дослідження ролі та значення 

органів судової влади та органів прокуратури в процесі охорони і захисту прав 

людини в Україні й зумовило вибір теми. Водночас існування великої кількості праць, 

присвячених окремим аспектам дисертаційної проблематики і насамперед 

функціонуванню судових органів та прокуратури в Україні, не знижує актуальності 

дисертації, оскільки вона доповнює згадані дослідження та дає можливість 

систематизувати окремі наукові розробки у різних галузях юридичної науки з точки 

зору такої проблеми, як реалізація охорони і захисту прав людини. 

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

робота виконана в межах планових науково-дослідних тем відділу конституційного 

права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В. М. Корецького 

НАН України: «Конституційно-правове забезпечення контрольної діяльності 

суб’єктів публічної влади в Україні: проблеми теорії і практики» (номер державної 

реєстрації:  0117U002696); «Конституційно-правові проблеми сучасного унітаризму: 

вітчизняний та зарубіжний досвід» (номер державної реєстрації:  0118 U100391). 

         Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є здійснення 

комплексного аналізу конституційно-правових засад у процесі захисту прав і свобод 

людини і громадянина органами судової влади та прокуратури на сучасному етапі 

побудови правової держави та проведення судової реформи в Україні. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення дисертантом 

таких завдань: 

- охарактеризувати поняття  правоохоронної та правозахисної   діяльності, 

визначити зв’язок між реалізацією окремих принципів правової держави, і 
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насамперед конституційним принципом  поділу державної влади та процесом 

забезпечення охорони і захисту прав людини і громадянина; 

- проаналізувати конституційні засади діяльності та науково-теоретичний зміст 

понять «правоохоронна» і «правозахисна» діяльність, обґрунтувати їх значущість у 

процесі побудови правової держави і забезпечення її основних принципів; 

- проаналізувати принципи здійснення правосуддя в Україні як основи 

ефективного захисту конституційно визнаних прав і свобод людини і громадянина в 

умовах реалізації конституційної реформи в Україні (в частині правосуддя); 

- висвітлити зміст і сутність конституційних гарантій дотримання прав людини 

у діяльності органів судової влади та прокуратури, надати їх характеристику та 

проілюструвати їхній взаємозв’язок; 

- розглянути проблеми визначення місця й ролі прокуратури в процесі її 

реформування в системі органів державної влади з точки зору забезпечення охорони 

і захисту прав людини і громадянина, проаналізувати специфіку запровадження 

одноканальних та багатоканальних моделей правозахисної діяльності держави; 

- охарактеризувати функціональну специфіку здійснення прокуратурою 

України охорони і захисту прав людини і громадянина,  визначити існуючі підходи 

та трансформацію функцій прокуратури в процесі конституційно-правової реформи, 

узагальнити основні положення запропонованих законопроєктів щодо внесення змін 

до чинної редакції Закону України «Про прокуратуру». 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі  

охорони і захисту прав людини і громадянина в Україні. 

Предметом дослідження є конституційно-правові засади охорони та захисту 

прав людини і громадянина органами судової влади та органами прокуратури в 

Україні.  

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи становлять 

як загальнонаукові методи, так і спеціально-юридичні методи дослідження, що 

застосовуються для аналізу окремих правових явищ. Серед загальнонаукових методів 

слід відзначити насамперед методи комплексного, структурного, функціонального та 
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історичного аналізу. Застосування кожного з них було зумовлено характером 

досліджуваного предмета. Так, історичний метод дав змогу подати логіку генезису 

реалізації судовими органами та прокуратурою України правоохоронної та 

правозахисної функції, а також надати історико-правову та конституційно-правову 

ретроспективу формування правової основи розвитку цих органів державної влади  

під час розвитку незалежної Української держави (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2).  

Необхідність залучення функціонального методу пояснюється висвітленням 

правоохоронної та правозахисної діяльності як одних з основних функцій цих органів 

державної влади, що утворюють коло компетенції цих органів державної влади та 

взаємодіють з іншими функціями, які у своїй сукупності утворюють фундамент 

гарантування охорони і захисту прав людини в Україні як такій державі, що 

конституційно проголосила себе правовою (підрозділи 1.1, 1.2). Структурний метод 

дослідження дав можливість адекватно подати основні елементи процесу охорони і 

захисту прав людини в Україні у діяльності органів судової влади та прокуратури 

(підрозділи 2.1, 2.2, 3.2). І, нарешті, комплексний метод аналізу став базисом для 

дослідження окремих повноважень органів судової влади і прокуратури та окремих 

напрямів їх діяльності як способів реалізації загального завдання охорони і захисту 

прав людини і громадянина (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2). 

Здійснення всебічного та нормативно обґрунтованого аналізу дисертаційної теми 

передбачало залучення ряду важливих законодавчих і нормативно-правових актів, 

серед яких слід назвати Конституцію України, закони України, постанови Кабінету 

Міністрів України, укази і розпорядження Президента України, законодавчі та інші 

правові акти, які визначали діяльність органів суду і прокуратури щодо охорони і 

захисту прав людини і громадянина в процесі формування та постання незалежної 

Української держави. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою комплексного 

дослідження, з використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх 

досягнень науки конституційного права, дослідити зміст конституційно-правових 

аспектів правоохоронної і правозахисної діяльності органів судової влади і 
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прокуратури в умовах здійснення судової реформи на сучасному етапі в Україні. За 

результатами дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні 

положення, що виносяться на захист і містять елементи наукової новизни. Основними 

з них є такі: 

уперше:  

- визначено проблеми вдосконалення функціонування судів і прокуратури у 

напрямі гарантування охорони і захисту конституційно-правового статусу особи в 

умовах здійснення конституційної реформи в Україні (в частині правосуддя); 

- обґрунтовано, що з точки зору захисту прав людини принцип незалежності суду 

є базовою умовою процесу правового захисту, тобто незалежність суду 

безпосередньо пов’язана з можливістю судового захисту прав людини і громадянина 

як такого. На відміну від всіх інших принципів правосуддя принцип незалежності 

суду формує необхідну основу для здійснення органами судової влади завдання 

захисту прав і свобод людини і громадянина; 

- запропоновано наукові підстави для розмежування понять «правоохоронна 

функція» та «правоохоронна діяльність»; 

- продемонстровано універсальну мету всіх без винятку органів державної влади, 

яка відповідно до норм чинної Конституції України полягає у забезпеченні прав і 

свобод людини і громадянина, гарантуванні її конституційно-правового статусу, 

утвердженні високого рівня охорони й захисту конституційних прав людини; 

- акцентовано, що термін «правоохоронна діяльність» має особливий характер і 

стосується функціонування лише тих органів державної влади, які мають своїм 

безпосереднім завданням такі цілі, як: забезпечення законності та правопорядку, 

охорона й захист прав і свобод людини і громадянина, боротьба з правопорушеннями, 

нагляд за дотриманням прав і свобод людини і громадянина; 

 удосконалено положення щодо:  

- процесу становлення і розвитку правової держави, що містить поняття 

правоохоронної діяльності як специфічної діяльності уповноважених органів, що 

мають серед своїх основних функцій одну або декілька з основних правоохоронних 
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функцій, з метою охорони права шляхом визначених законом дій та в установленому 

законом порядку; 

- набуття правоохоронною діяльністю ознак правозахисної діяльності, якщо дії 

її суб’єкта спрямовуються на відновлення порушеного права або розв’язання 

правових конфліктів на основі Конституції України та законів; 

- необхідності створення «багатоканальної» моделі захисту прав людини, коли 

особі забезпечується право звертатись до різних органів державної влади, які, на її 

думку, можуть краще, ефективніше, оперативніше сприяти захисту її конституційних 

прав і свобод;  

   набули подальшого розвитку :  

- розуміння необхідності переорієнтації в діяльності органів прокуратури 

шляхом підвищення їх правозахисних можливостей засобами формування механізмів 

цілеспрямованої діяльності прокуратури у напрямі захисту конституційних прав 

людини і громадянина, а також здійснення нагляду за відповідністю підзаконних 

нормативно-правових актів правам і свободам людини як вищої цінності державного 

та суспільного розвитку; 

- аргументація, що важливість конституційно-правового дослідження 

специфіки правоохоронної діяльності та її ролі в процесі побудови в Україні правової 

держави зумовлена тим, що факт забезпечення у державі належного рівня охорони і 

захисту прав людини є однією з основних ознак, що дає змогу виміряти рівень 

реальності та практичного втілення принципів верховенства права, законності, 

пріоритету прав людини і громадянина; 

- тлумачення того, що реальні практичні кроки у напрямі реформування 

функцій прокуратури повинні чітко узгоджуватись із загальним процесом 

конституційно-правової реформи та з урахуванням світового й попереднього 

вітчизняного позитивного досвіду; 

- положення про те, що процес здійснення реформи окремих властивих 

прокуратурі функцій не повинен позначатися на зниженні рівня охорони і захисту 

прав людини і громадянина в Україні. 
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        Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені у 

дисертаційному досліджені положення у подальшому можуть бути використані:  

у науково-дослідній діяльності – під час подальшого дослідження проблем 

охорони і захисту прав людини і громадянина в Україні органами судової влади;  

у сфері правотворчості – при вдосконаленні чинного законодавства, 

поглибленні конституційної основи реалізації судово-правової реформи; 

у навчальному процесі – під час підготовки окремих розділів підручників та 

навчальних посібників «Конституційне право України», «Правоохоронні органи 

України», «Права людини і громадянина в Україні», під час викладання цих 

дисциплін у вищій школі України, у підготовці відповідних навчально-методичних 

матеріалів, складанні планів семінарських і практичних занять, а також у розробленні 

нових спецкурсів для студентів-юристів;   

для підвищення рівня правової освіти та правової культури громадян, з метою 

формування цілісного уявлення про роль судових органів і прокуратури в процесі 

охорони і захисту конституційних прав людини і громадянина. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням і завершеною науковою працею. Окремі питання дисертації як 

науковий матеріал подані у вітчизняній науці вперше, деякі теоретичні положення 

удосконалено з наведенням додаткових обґрунтувань. Публікації, в яких викладені 

результати дослідження, підготовлені здобувачем особисто, без участі співавторів. 

        Апробація результатів дисертації. Дисертація підготовлена і обговорена у 

відділі конституційного права і місцевого самоврядування Інституту держави і права 

імені В. М. Корецького НАН України. Під час підготовки та написання дисертації 

автор брав активну участь у спеціалізованих тематичних семінарах, круглих столах, 

конференціях, що проводились в Інституті. Важливі для дисертаційного дослідження 

проміжні висновки та ключові положення були оприлюднені на наукових заходах,  

зокрема: Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання та проблеми 

правового регулювання суспільних відносин» (м. Дніпро, 6–7 березня 2020 р.,  тези 

опубліковано);  Міжнародна  науково-практична конференція «Сутність та значення 

впливу законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 13–14 березня 
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2020 р., тези  опубліковано); Друга міжнародна науково-практична конференція 

«Конституційна реформа в Україні: досвід країн центральної і східної Європи» (м. 

Львів, 16 жовтня 2020 р., тези опубліковано); Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми юридичної науки. Дев’ятнадцяті осінні юридичні 

читання» (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 р., тези опубліковано).   

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 9 

наукових публікаціях: 4 – у наукових фахових виданнях України з юридичних наук, 

1 – у зарубіжному періодичному науковому виданні з юридичних наук,  4 

опублікованих матеріалів тез  доповідей на наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

що містять шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертації становить 190 сторінок, з яких: основний текст – 154 сторінок, а 

також список використаних джерел на 34 сторінках, який нараховує 401 найменувань, 

додаток на 2 сторінках - список опублікованих праць за темою дисертації.  
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РОЗДІЛ  1 

 

ПРАВООХОРОННА ТА ПРАВОЗАХИСНА  ДІЯЛЬНІСТЬ В 

ПРОЦЕСІ ПОБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

 

1.1   Поняття правоохоронної та правозахисної діяльності 

 

Побудова в Україні правової держави (нагадаймо, що ця мета чітко й однозначно 

закріплена у ст.1 Конституції України) не лише тісно пов’язана з процесом охорони 

та захисту прав людини і громадянина, але й значною мірою прямо залежить від того, 

наскільки ефективно діятиме система захисту прав громадян. У цьому сенсі, як 

слушно зауважує академік Ю.Шемшученко, недостатня ефективність захисту прав 

громадян підриває довіру у правовий характер Української держави [371, c.26].   При 

цьому у сучасній науці конституційного права доволі часто лунає теза, що ступінь 

реалізації принципів правової держави безпосередньо залежить від того наскільки 

ефективно у державі реалізується правоохоронна діяльність. Наскільки ефективною 

є правоохоронна діяльність, настільки правовою є й та чи інша держава, адже саме в 

процесі правоохоронної діяльності здійснюється охорона і захист права, свобод та 

інтересів людини і громадянина, зміцнюється законність, підтримується 

правопорядок, захищається національна безпека, ведеться боротьба із злочинами та 

іншими правопорушеннями [  309, c.122]. Схожої  думки дотримується і колишній 

прокурорський працівник і Г.Ворсінов, який наголошує, що рівень розвитку правової 

держави вимірюється не деклараціями про права і свободи людини і громадянина, а 

ефективністю системи охорони та захисту цих прав [65, c.37 ]. 

Більш того, зазначена пріоритетна мета розвитку держави і суспільства набуває 

особливої важливості в умовах перехідного періоду, коли реальним показником 

успішності реформування (зараз ми беремо це поняття у самому широкому значенні, 

залучаючи до нього трансформаційні процеси у всіх сферах суспільних відносин) 

виступає ніщо інше як стан людини у суспільстві і державі, який, у свою чергу, 
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вимірюється ступенем ефективності діяльності системи охорони і захисту прав 

людини і громадянина.  До речі, на це звертали  увагу свого часу  такі відомі 

вітчизняні фахівці як В.Цвєтков та В.Горбатенко, які наголошували, що у сучасних 

умовах трансформації політичної та правової системи України конституційне 

положення про Україну як правову державу набуває сенс лише у тому випадку, якщо 

на державному рівні об’єктивно реалізується функція охорони і захисту людини як 

особистості, її прав, властивого їй прагнення до забезпечення власної гідності і 

свободи [359, c.295 ]. Реальним показником успішності реформування правової та 

політичної системи є не стільки процес формування тих або інших правових та 

політичних інститутів, скільки наявність дієвої систем захисту і охорони прав і 

свобод людини. 

Хоча, наголошуючи на актуальності дослідження проблем правоохоронної та 

правозахисної діяльності в сучасній Україні, необхідно згадати ще один аспект. 

Йдеться про те, що увага до проблем правоохоронної діяльності є актуальною й з 

огляду на сформульовану на державному рівні мету досягнення правоохоронною 

діяльністю сучасних європейських стандартів [254, c.5-6  ].  Це завжди було 

актуальним, а особливо після активізації євроінтеграційних процесів. 

Першочерговим завданням стало  приведення діяльності органів державної влади з 

охорони прав людини і громадянина у відповідність до європейських стандартів [ 108, 

c.117]. 

Звісно, що постання України як правової держави передбачає реалізацію цілого 

комплексу заходів. У цьому сенсі, як справедливо наголошував свого часу 

П.Добродумов, лише комплексні зусилля здатні забезпечити успішний розвиток 

правової держави [100, c.19-23]. Однак, не можна не погодитися й з тим, що специфіка 

перехідного періоду значно актуалізує окремі напрями діяльності держави (це 

зумовлено перш за все намаганням здолати усталені традиції, що були властиві 

колишній тоталітарно-авторитарній владі, яка ніколи не ставила мету захисту прав 

людини як першочергове завдання розвитку держави і суспільства). Тому, цілком 

праві ті автори, які доводять, що сучасні процеси формування України об’єктивно 

підвищують роль і значення правоохоронної діяльності та тих органів, що її 
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реалізують[ 263, c.3].  На це  неодноразово звертала увагу і Н.Карпачова,  

перебуваючи на посаді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Вона 

наголошувала, що охорона і захист прав людини в сучасних умовах українського 

державотворення повинні стати основною нормою для всіх органів державної влади, 

і перш за все тих, які відносяться до системи правоохоронних органів [273, c.3-4]. 

Справедливість тези про граничне підвищення значущості проблематики 

охорони і захисту прав людини в умовах побудови в Україні правової держави може 

бути обґрунтована як на суто теоретичному, так і на практичному рівні. Справді, 

принципи ст.1 Конституції України тісно взаємопов’язані з тими нормами, що 

викладено у інших статтях першого розділу Конституції. Це означає, що шлях 

України до втілення ідеалів правової державності включає у якості свого необхідного 

елементу забезпечення та втілення у життя таких принципів як верховенство права, 

визнання пріоритету прав людини і громадянина, обов’язку держави гарантувати й 

захищати права своїх громадян тощо.  Специфікою структури першого розділу 

Конституції України, який має назву “Загальні засади”, є тісний взаємозв’язок між 

тими нормами й принципами, які у ньому зафіксовано [339,c.7-9]. Більш того, 

конституційне проголошення України правовою державою перетворює питання 

захисту прав і свобод громадян на одну з пріоритетних цілей, які визначають не лише 

загальний напрям розвитку державної влади, але й характеризують її сутність[320, 

c.15-17]. 

Втім, органічна взаємозалежність між процесом постання України як правової 

держави та ефективністю функціонування системи охорони та захисту прав людини і 

громадянина, може бути підтверджена й шляхом звернення до основ теорії правової 

держави. Так, розглядаючи теоретико-методологічні підходи до тлумачення поняття 

правової держави,  можна стверджувати, що за самою своєю суттю правова держава 

покликана охороняти й захищати права особи і лише на цьому шляху кожна 

конкретна держава набуває ознак правової.  Схожої  ідеї дотримується  Л.Глухарева, 

яка пов’язуючи постання правової держави з процесом втілення у життя ідеалів 

свободи, рівності, справедливості і поваги до людської гідності, наголошує на тому, 

що практичним зрізом втілення цих ідеалів є ніщо інше як захист прав людини і 
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громадянина [75, c.9]. Відомий український вчений О.Скрипнюк включає ознаку 

захисту прав людини до визначення правової держави. На його думку, правовою 

державою є така організація політичної влади, при якій створюються умови для 

забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина при забезпеченні 

якомога ефективнішого зв’язування державної влади з метою недопущення 

зловживань з її боку [315, c.23]. Так саме посилання на правоохоронну діяльність як 

визначальну складову правової держави ми знаходимо у дефініції,  що правова 

держава – це такий стан суспільства, в якому системоутворюючими властивостями 

відношень між його елементами є відношення підлеглості закону, охорони права та 

судового захисту для відновлення порушеного права і справедливості [38, c.20]. У 

роботі того ж академіка  О.Скрипнюка в ході аналізу змісту поняття правової 

держави, аргументується висновок, що в основі ідеї правової держави лежить не 

стільки теза про необхідність підпорядкування державної влади певним 

“надконституційним” нормам, скільки принцип обмеження державної влади з метою 

гарантування та захисту прав і свобод всіх її громадян [315, c.23]. Ця теза набула 

обґрунтування  у працях інших вчених, зокрема  того, що поняття “правова держава” 

є не лише теоретико-правовою конструкцією або ідеальною моделлю, але й реальним 

процесом функціонування органів державної влади, завдяки якому відбувається 

забезпечення, охорона і захист прав людини і громадянина [110, c.126]. 

До речі, серед вітчизняних дослідників  кінця 90-х – 2000-х років   однією  з 

перших до цієї проблеми звернулись Я.Шевченко.  Досліджуючи цивільно-правові 

аспекти охорони прав та інтересів особи в Україні, робила особливий наголос на тому, 

що сама логіка розвитку правової держави передбачає наявність двох 

фундаментальних процесів. З одного боку, це тенденція до розширення сфери 

інтересів людини, а з іншого, – посилення державою охорони прав та законних 

інтересів громадян [368, c.5]. У результаті чого становлення України як правової 

держави означає забезпечення та реалізацію принципів правової держави, в основі 

яких лежить ідея захищеності та гарантованості прав особи. З дещо інших позицій до 

цієї проблеми підходили інші вітчизняні вчені. Виходячи з аналізу умов, які 

уможливлюють розвиток правової держави на теренах посттоталітарного режиму.  
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Вони   однозначно вказували, що без надійної, ефективної та сильної системи охорони 

і захисту права (насамперед йдеться про права людини і громадянина) правова 

держава є неможливою і здатна перетворитись на звичайну фікцію [224, c.113]. 

Таким чином, серед основних (фундаментальних) властивостей правової 

держави є забезпечення конституційного  принципу пріоритету прав людини, а також 

реального гарантування практичної реалізації прав і свобод людини і громадянина. 

Однак, цілком очевидно, що подібна спрямованість у розвиткові правової держави 

означає, що серед основних функцій державної влади (докладний аналіз системи 

функцій сучасної демократичної держави надає О.Скакун [312, c.704] на одне з 

перших місць виходять такі напрями діяльності органів державної влади як: 

“правоохоронна” та “правозахисна” діяльність. Причому,  за самим своїм змістом ці 

поняття відносяться насамперед до прав людини. Тобто предметом охорони і захисту 

стає не якесь абстрактне право, а права та інтереси людини, які порівняно з інтересами 

держави виходять на перше місце і зумовлюють весь процес її функціонування [223, 

c.45]. 

Фактично, ці терміни, – правоохоронна та правозахисна діяльність, –  увійшли у 

науковий обіг юридичної науки (насамперед такої її галузі як конституційне право) 

ще у радянський період, коли поняттям правоохоронної діяльності описувався процес 

виконання повноважними державними органами (до них було прийнято відносити 

перш за все прокуратуру, органи внутрішніх справ, судові органи, органи безпеки, 

органи юстиції, митні органи, органи державного нагляду) завдань з захисту прав та 

законних інтересів особистості і суспільства. 

Втім навіть тоді, коли ці терміни ставали об’єктами пильної уваги науково-

юридичних кіл, робився наголос на тому, що між поняттями “правоохоронна 

функція” та “правоохоронна діяльність” існує певна відмінність.  З приводу чого була 

розгорнута і тривала полеміка. З одного боку, ряд юристів консолідувалися навколо 

позиції, згідно якій правоохоронна функція та правоохоронна діяльність є тотожними 

поняттями, які окреслюють універсальний напрям діяльності державних та 

недержавних органів, спрямованої на підтримання правопорядку та законності [198, 

c.74]. З іншого боку, було запропоновано альтернативну позицію, стосовно якій  
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правоохоронна функція окреслює процес діяльності правоохоронних органів, якщо 

ми розглядатимемо це поняття у його широкому значенні. Тобто правоохоронна 

функція, насправді, є універсальним завданням будь-якої держави. Однак, якщо  

розглядати  поняття “правоохоронні органи” у вузькому значенні (це ті органи, що 

здійснюють правоохоронну діяльність, тобто є спеціально створеними для 

забезпечення законності і правопорядку, захисту прав людини і громадянина, 

боротьби із злочинністю [334, c.52-60]), то тоді доцільно казати не про загальну 

правоохоронну функцію, а про специфічну правоохоронну діяльність, яка 

характеризується цілим рядом властивих їх рис. 

Ще більше необхідність внесення методологічної чіткості у ході застосування 

цих понять стала очевидною тоді, коли в Україні відбулась конституційна 

переорієнтація до європейських правових цінностей, тобто до   цінностей реальної 

правової держави. Мається на увазі те, що у разі визнання людини та її інтересів 

вищою соціальною цінністю, завдання забезпечення, охорони та захисту прав людини 

стають спільними для всіх без виключення органів державної влади. До речі, ця норма 

чітко зафіксована одразу ж у ряді статей чинної Конституції України, які закріплюють 

зазначену ціль як за окремими органами державної влади, так і за системою державної 

влади в цілому. Як приклад нагадаємо зміст статей 3, 8, 11, 21, 22, 24, 85, 92, 102, 116, 

і т.д.. 

Інакше кажучи, спираючись на юридичний аналіз змісту   наведених 

конституційних приписів, можна  зробити висновок, що їх реалізація пов’язується з 

функціонуванням всіх органів державної влади та всіх її гілок. У цьому сенсі 

“правоохоронна функція” є універсальною функцією не просто тієї чи іншої групи 

органів державної влади (які можуть бути зібрані у певну систему на тій чи іншій 

основі), але державної влади як такої і ставиться в один ряд з такими функціями як 

забезпечення територіальної цілісності, державного суверенітету, стабільності 

конституційного ладу, і т.д.. Зрозуміло, що подібний підхід до аналізу 

правоохоронної функції включає до кола дослідження практично всі без виключення 

органи державної влади та майже всі напрями реалізації їх конституційно-правових 

повноважень. Саме тому, поряд з поняттям “правоохоронна функція” було 
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запропоновано виділяти такий термін як “правоохоронна діяльність”, який, на відміну 

від першого, мав своєрідний “спеціальний характер” і стосувався функціонування 

лише тих органів державної влади, які мали своїм безпосереднім завданням такі цілі 

як: забезпечення законності і правопорядку, охорона і захист прав та свобод людини 

і громадянина, боротьба з правопорушеннями, нагляд за дотриманням прав і свобод 

людини. Тобто, юридична наука не ігнорувала  той факт, що серед загальної маси 

державних органів існують такі, що утворюються безпосередньо або головним чином 

для захисту права [276, c.4]. 

У цьому сенсі, практично всі органи державної влади у тому чи іншому обсязі 

виконують правоохоронну функцію. Втім, це не означає, що всі вони є 

правоохоронними органами, основним напрямом діяльності яких є правоохоронна 

діяльність. З дещо інших позицій цю думку обґрунтовує Є.Макаренко. На його думку, 

правоохоронна функція є універсальним завданням всіх органів державної влади, тоді 

як правоохоронна діяльність реалізується лише за певними напрямами і лише 

певними органами [202, c.6]. Тому поняття “правоохоронна діяльність” виявляється 

тісно пов’язаним з поняттям “правоохоронних органів”, чи точніше, – тих органів, 

функції та призначення яких безпосередньо направлені на охорону права. 

Існує потреба в необхідності більш чіткого окреслення групи органів, для яких 

реалізація правоохоронної функції є основним видом їхньої діяльності,  з точки зору 

захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні [319, c.18-20]. Про важливість 

та методологічне значення виокремлення специфічної групи органів прямо 

пов’язаних з охороною та захистом прав громадян  писала також  і Н.Клименко. 

Зокрема,  вона   аргументовано зазначала, що дослідження процесів охорони та 

захисту прав людини і громадянина, так чи інакше стикається зі специфічною групою 

правоохоронних органів (до них відносяться судові органи, органи юстиції, 

прокуратура, служба безпеки, органи внутрішніх справ, нотаріат, адвокатура, 

податкова служба та ін.), для яких характерне не просто виконання правоохоронної 

функції, але й домінування цього виду діяльності над всіма іншими. Що, суто, і дало 

підстави їй  визначити правоохоронну діяльність як таку державну діяльність, що 

здійснюється спеціально уповноваженими органами шляхом застосування 
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юридичних заходів впливу згідно з законом з метою забезпечення законності і 

правопорядку у суспільстві, боротьби із злочинністю та іншими правопорушеннями, 

охорони та захисту законних інтересів громадян, державних і громадських 

організацій [155, c.7-8]. 

Цікаві аргументи щодо необхідності застосування двох понять замість одного 

наводяться у роботі В.Фокіна. Щоправда, сам він пише про “правоохоронні органи” 

та “суб’єкти з правоохоронною функцією”. Коло останніх, включає у себе як 

державні, так і недержавні органи, які сприяють втіленню принципів правової 

держави і забезпечують охорону та захист прав і свобод людини і громадянина. На 

відміну від цього, правоохоронна діяльність, яка реалізується правоохоронними 

органами, має більш спеціалізований характер і постає у виконанні таких конкретних 

функцій як: відправлення правосуддя, конституційний контроль, попередження 

правопорушень, оперативно-розшукова діяльність, прокурорський нагляд, галузевий 

нагляд, виконання судових рішень, надання юридичної допомоги [353, c.13-14]. 

Для того, щоб аргументувати доцільність введення цього додаткового поняття 

(ми маємо на увазі розведення значення термінів “правоохоронна функція” та 

“правоохоронна діяльність”), варто звернутись до деяких базових положень науки 

конституційного права. Справа у тому, що в процесі діяльності різних органів 

державної влади (це справедливо для всіх її рівнів) прийнято виділяти два загальні 

типи їх функцій. З одного боку, це основні функції (або сфера основних 

повноважень). З іншого боку, – це, так звані, факультативні, або додаткові функції, 

які реалізуються у ході діяльності тих чи інших органів державної влади. Так, 

наприклад, не зважаючи на те, що кожен орган державної влади, згідно чинної 

Конституції України, повинен сприяти утвердженню і забезпеченню прав людини, всі 

вони можуть впливати на реалізацію наведеного конституційного припису чи 

безпосередньо (це ті органи, які займаються правоохоронною діяльністю), чи в 

опосередкованій формі, коли виконання поточних економічних, політичних, 

соціальних завдань, повноважень у сфері національної безпеки тощо, мають своїм 

наслідком посилення обороноздатності держави, становлення ефективних ринкових 

механізмів, утвердження соціальних прав громадян, підвищення стабільності 
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конституційно-правового статусу особи. На основі цього, по суті, і проводиться 

розмежування між органами, які виконують правоохоронну діяльність, та тими 

органами, які реалізують правоохоронну функцію. Так, наприклад, згідно ст.3 Закону 

України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 року, 

функціями цього органу є: а) внесення пропозицій Президентові України щодо 

реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і 

оборони; б) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час; в) координація та 

здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної 

безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні 

кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України [124]. Відповідно 

до цих функцій, Рада національної безпеки і оборони України розробляє та розглядає 

на своїх засіданнях питання, які відповідно до Конституції та законів України, 

Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України належать до 

сфери національної безпеки і оборони; здійснює поточний контроль за діяльністю 

органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, подає Президентові 

України відповідні висновки та пропозиції; ініціює розроблення нормативних актів 

та документів з питань національної безпеки і оборони, узагальнює практику їх 

застосування та результати перевірок їх виконання; координує і контролює 

переведення центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також економіки 

країни на роботу в умовах воєнного чи надзвичайного стану; координує та контролює 

діяльність органів виконавчої влади по відбиттю збройної агресії, організації захисту 

населення  та забезпеченню його життєдіяльності, охороні життя, здоров’я, 

конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян, підтриманню 

громадського порядку в умовах воєнного та надзвичайного стану та при виникненні 

кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, і т.д.  Однак, не 

зважаючи на те, що у діяльності цього органу державної влади опосередковано 

реалізується правоохоронна функція, такий вид діяльності як правоохоронна 

діяльність не є характерним для нього. 
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І.Опришко та Л.Сидорчук пояснюють цей зв’язок між поняттями правоохоронної 

функції та правоохоронної діяльності наступним чином: “Для більшості органів 

державної влади реалізація правоохоронної функції (захист прав і  свобод людини і 

громадянина, забезпечення законності і правопорядку, боротьба із злочинами та 

іншими правопорушеннями) відноситься до сфери допоміжних повноважень, 

оскільки провідною формою діяльності таких органів є вирішення поточних і 

перспективних питань в сфері економіки, зовнішньої політики, культури, науки, 

освіти тощо. Тоді як окремі функції, пов’язані з забезпеченням законності і охороною 

правопорядку, ці органи виконують як такі, що виникають додатково в процесі 

вирішення ними основних завдань”[248, c.12]. 

Фактично, подібний зв’язок між поняттям “правоохоронна діяльність” та 

виділенням специфічної групи органів державної влади, для яких виконання цієї 

функції є основним, пріоритетним, або, як писав свого часу А.Мацько, – 

“безпосереднім” завданням (що юридично закріплюється на відповідному 

нормативно-правовому рівні) [347,c.67], послужив основою для виокремлення у 

загальній системі органів державної влади такої специфічної групи органів як 

“правоохоронні органи”. 

Хоча, аргументуючи методологічну доцільність застосування поняття 

“правоохоронна діяльність” варто звернути увагу ще на один момент. Справа у тому, 

що характеризуючи окремі органи державної влади та відносячи їх до системи 

правоохоронних органів, ми, тим не менш, повинні визнати, що поряд зі своєю 

провідною функцією вони можуть виконувати ще цілий ряд завдань, які мають доволі 

опосередковане відношення до правоохоронної діяльності [335, c.318]. Так, 

наприклад, до системи органів внутрішніх справ входить паспортно-візова служба, 

діяльність якої не пов’язана з охороною та захистом прав людини і громадянина. 

Зокрема, згідно Положення про Державну міграційну службу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року, Державна 

міграційна служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та 
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еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій 

мігрантів. Її основними завданнями є: 1) реалізація державної політики у сферах 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 

міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених 

законодавством категорій мігрантів; 2) внесення на розгляд Міністра внутрішніх 

справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 

міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених 

законодавством категорій мігрантів [265]. Тому, досліджуючи процес 

функціонування окремих правоохоронних органів слід розмежовувати у ньому 

безпосередню правоохоронну діяльність та виконання інших функцій передбачених 

законодавством, що входять до компетенції того чи іншого правоохоронного органу. 

Вживаючи поняття “правоохоронні органи”, слід зробити ряд суттєвих уточнень, 

які випливають з аналізу змісту тих досліджень, об’єктом яких є питання організації 

та функціонування правоохоронних органів, а також реалізації ними правоохоронної 

діяльності [31, c138-142]. Перше, надзвичайно важливе зауваження, яке постає у 

цьому контексті, стосується правомірності ототожнення правоохоронної діяльності із 

функціонуванням тих органів державної влади, на які покладається завдання з 

забезпечення суспільного порядку. Дійсно, ще за радянських часів неодноразово 

давалась в знаки тенденція до ототожнення таких двох груп органів державної влади 

як органи охорони суспільного порядку та правоохоронні органи. Так,  наприклад, 

існувала думка, що правоохоронна діяльність – це насамперед боротьба з 

правопорушеннями та їх профілактика [222, c.113]. Цю ж саме тезу можна знайти у 

роботі “Радянська демократія та правопорядок”, автор якої пише, що правоохоронна 

діяльність є діяльністю органів охорони правопорядку, яка пов’язана з виявленням 

правопорушників, їх розшуком, притягненням до відповідальності, виконанням 

покарання, право виховною та профілактичною роботою [366, c.156]. Цієї ж думки 

дотримувався В.Ардашкін, який вважав, що правоохоронна діяльність завжди 

пов’язана із запобіганням та усуненням правопорушень [6, c.10-11]. Хоча, за ради 
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справедливості слід відзначити, що навіть за радянських часів зазначена тенденція 

часто піддавалась критиці. Зокрема, цілий ряд аргументів існували щодо 

неправомірності ототожнення правоохоронної діяльності та діяльності органів 

підтримання суспільного порядку. Зокрема цю тезу поділяв   В.Борисов [47, c.226]. 

На перший погляд, подібний висновок стосовно тотожності цих двох груп 

органів державної влади (органів охорони правопорядку та правоохоронних органів) 

є не просто виправданим, але й очевидним, оскільки охорона права (а точніше –  прав 

і свобод людини і громадянина) органічно пов’язана із охороною суспільного 

порядку, тобто підтриманням такої атмосфери у суспільстві і державі, коли кожен 

індивід може вчиняти правомірні дії і відчувати свою захищеність від будь-яких 

неправомірних посягань як з боку інших громадян, так і з боку самої держави. Втім, 

чи насправді,  існують  достатні теоретичні підстави з точки зору науки 

конституційного права, прийняти цю здавалося б незаперечну очевидність щойно 

наведеного аргументу? [33, c.31-35]. 

Як свідчить ретельний теоретико-правовий аналіз, не зважаючи на всю свою 

привабливість, цей висновок, все ж таки не є методологічно коректним. Дійсно, 

охорона суспільного порядку хоча і є невід’ємною складовою частиною 

правоохоронної діяльності, але вона не вичерпує собою всього об’єму цього поняття. 

Тобто охорона суспільного порядку є лише одним з напрямів правоохоронної 

діяльності, який головним чином реалізується органами внутрішніх справ. Так, в 

Законі України “Про Національну поліцію” від 2 липня 2015 року зазначається, що 

основними завданнями поліції є: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони 

прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; 

надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують 

такої допомоги [279]. Однак поряд з охороною суспільного порядку, поняття 

правоохоронної діяльності включає у себе також прокурорський нагляд, правосуддя, 

конституційний контроль, розслідування злочинів, і т.д. [316, c.6-7]. Таким чином, 

ототожнюючи поняття “правоохоронна діяльність” та “охорона суспільного порядку” 

ми тим самим припускаємося серйозної логіко-юридичної помилки, коли 



 
 

25 

ототожнюємо ціле (правоохоронна діяльність) лише з одним з його складових 

елементів (охорона суспільного порядку). 

Інша важлива проблема, яку ми не можемо обійти увагою в контексті аналізу 

сутності правоохоронної діяльності, стосується визначення кола тих органів, на які 

покладається виконання цього виду діяльності. Як вже було зазначено вище, 

правоохоронна діяльність може здійснюватися, як державними, так і недержавними 

інституціями. Втім, не вдаючись до детального з’ясування ролі кожної з цих 

складових елементів у процесі охорони та захисту прав і свобод людини і 

громадянина в Україні,  слід висвітлити виключно функціонування державних 

органів влади. Зазначене питання  потребує  ваги з огляду на те, що у цілому ряді 

визначень правоохоронної діяльності (авторами яких є як вітчизняні, так і зарубіжні 

науковці) це поняття тлумачиться через звернення до суб’єктів, які її реалізують, 

тобто – до системи правоохоронних органів. 

Справді, як цілком справедливо наголошує В.Осадчий, розуміння змісту 

правоохоронної діяльності часто відбувається саме шляхом визначення кола 

правоохоронних органів [251, c.71]. 

Застосовуючи метод, який пропонують В.Білоус, С.Демський та О.Захарова, і 

намагаючись окреслити елементи системи правоохоронних органів, слід звернутися 

до чинного вітчизняного законодавства [34, c.320]. У цьому плані чіткий перелік 

правоохоронних органів ми знаходимо у ст.2 Закону України “Про державний захист 

працівників суду та правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 року (в редакції від 

5 серпня 2018 року), де подано такий перелік правоохоронних органів: органи 

прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку 

у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи 

охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання 

покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, 

державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або 

правоохоронні функції [114].  

Однак, чи можна вважати таку відповідь вичерпною, і на основі цього 

характеризувати правоохоронну діяльність як таку, що реалізується щойно 
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переліченими органами державної влади? На нашу думку, такий висновок є 

поспішним. Дійсно, як випливає з назви самого закону, органи судової влади не 

відносяться до системи правоохоронних органів. Тож чи означає це, що виконання 

правоохоронної та правозахисної діяльності не властиве цим органам державної 

влади?. Очевидно, що подібне припущення не є коректним. Інша проблема із 

застосуванням цього методу визначення кола суб’єктів правоохоронної діяльності 

полягає у тому, що звернення до законодавства, як відомо з науки конституційного 

права, повинно мати системний характер. Тому ми не можемо послатись на один 

закон і залишити поза увагою всі інші [219, c.576]. У цьому плані аналіз чинного 

законодавства свідчить про те, що як таке поняття “правоохоронний орган” 

закріплено лише за трьома органами державної влади: 

1. Служба безпеки України – Ст.1 Закону України “Про Службу безпеки 

України” від 25 березня 1992 року: “Служба безпеки України – державний орган 

спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну 

безпеку України” [281]. 

2. Управління державної охорони України – Ст.11 Закону України “Про 

державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” від 4 березня 

1998 року: “Управління державної охорони України є державним правоохоронним 

органом спеціального призначення, підпорядкованим Президентові України та 

підконтрольним Верховній Раді України” [117]. 

3. Військова служба правопорядку – Ст.1 Закону України “Про Військову службу 

правопорядку у Збройних Силах України” від 17 березня 2002 року: “Військова 

служба  правопорядку у Збройних Силах України – спеціальне правоохоронне 

формування у складі Збройних Сил України, призначене для забезпечення 

правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних Сил 

України у місцях дислокації військових частин, у військових навчальних закладах, 

установах та організаціях, військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; 

для запобігання злочинам, іншим правопорушенням у Збройних Силах України, їх 

припинення; для захисту життя, здоров’я, прав і законних інтересів 

військовослужбовців, військовозобов’язаних під час проходження ними зборів, 
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працівників Збройних Сил України, а також для захисту майна Збройних Сил України 

від розкрадання та інших протиправних посягань, а так само для участі у протидії 

диверсійним проявам і терористичним актам на військових об’єктах”[113]. 

4. Національне антикорупційне бюро України – ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року: «Національне 

антикорупційне бюро України (далі - Національне бюро) є державним 

правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, 

припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до 

його підслідності, а також запобігання вчиненню нових» [119]. 

5. Основним органом виконання покарань є Державна кримінально-виконавча 

служба України. Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України» від 23 червня 2005 року, Державна кримінально-

виконавча служба України «здійснює правозастосовні та правоохоронні функції і 

складається з центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері виконання кримінальних покарань, його територіальних органів управління, 

кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, 

воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, 

підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, 

створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої 

служби України» [128]. 

6. Державна лісова охорона, відповідно до ч. ІІ п. 1 Положення про державну 

лісову охорону, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 16 березня 

2009 року, має «статус правоохоронного органу». 

Що ж до законів, які врегульовують діяльність таких органів державної влади як 

поліція та прокуратура, органи охорони державного кордону, доходів та зборів, то у 

них ці органи прямо не визначаються як правоохоронні. 

З ще більшими ускладненнями матимемо справу, якщо звернемося до інших 

чинних законів України та підзаконних нормативно-правових актів, в яких у тій чи 

іншій формі надається перелік правоохоронних органів. Так, наприклад, спираючись 

на зміст ст.14 Закону України “Про основні засади здійснення державного 
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фінансового контролю” від 26 січня 1993 року, можна дійти висновку, що до 

правоохоронних органів законодавець відносить прокуратуру, органи доходів і 

зборів, Національну поліцію, Службу безпеки України та НАБУ [116]. Також Служба 

безпеки України визначається як правоохоронний орган у п.3 ст.20 Закону України 

“Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 

червня 1993 року, де сказано: “Матеріально-технічне забезпечення спеціальних  

підрозділів по боротьбі з організованою злочинною діяльністю здійснюється 

централізовано за заявками Служби безпеки України, інших правоохоронних 

органів”[121]. У п.5 ст.7 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 

18 лютого 1992 року правоохоронними органами названі підрозділи, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, а саме (ст.5) – підрозділи Національної поліції; 

Державного бюро розслідувань; Служби безпеки України; Служби зовнішньої 

розвідки України; Державної прикордонної служби України; управління державної 

охорони; органів доходів і зборів; органів і установ виконання покарань та слідчих 

ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України; розвідувального 

органу Міністерства оборони України; Національного антикорупційного бюро 

України [120]. 

У ряді інших законів ми стикаємося з визначенням того, які підстави служать 

основою для віднесення тих або інших органів до правоохоронних, або того, яку 

діяльність слід вважати правоохоронною. Зокрема, у ст.7 Закону України “Про 

Антимонопольний комітет України” від 26 листопада 1993 року правоохоронними 

названі органи, що мають своїм обов’язком розгляд матеріалів про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції [112]. 

Так саме не завжди узгоджені визначення кола правоохоронних органів ми 

знаходимо в інших нормативно-правових актах. Скажімо, в Положенні про Головне 

управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та 

правоохоронних органів Адміністрації Президента України, що було затверджено 

Указом Президента України від 4 грудня 2001 року і на сьогодні втратило чинність, 

до правоохоронних органів не віднесено органи юстиції та суду[346]. У 

Розпорядженні Президента України “Про заходи щодо зміцнення дисципліни 
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працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах” від 26 

березня 2002 року до правоохоронних органів віднесено: міністерство внутрішніх 

справ, службу безпеки, Державну податкову адміністрацію України, Державну митну 

служба України, Державний департамент України з питань виконання покарань та 

Головне контрольно-ревізійне управління України[297]. 

Таким чином, метод звернення до норм чинного законодавства при визначенні 

кола суб’єктів правоохоронної діяльності є доволі проблематичним за тієї причини, 

що у багатьох випадках вітчизняний законодавець просто не ставив на меті чітке і 

вичерпне визначення суб’єктів правоохоронної діяльності. Тому, продовжуючи наше 

подальше дослідження змісту понять правоохоронної та правозахисної діяльності ми 

спиратимемось не тільки на чинне законодавство, але й, перш за все, на теоретичні 

положення науки конституційного права та теорії держави і права. 

Першим кроком у цьому напрямі має стати, на думку автора, відокремлення 

правоохоронної та правозахисної діяльності (поки ми розглядатимемо ці поняття 

разом для того, щоб чіткіше відмежувати їх від подібних за значенням термінів) від 

правозастосовчої та правозабезпечувальної діяльності. У цьому плані слід зазначити, 

що поняття правозастосовчої діяльності є найбільш загальним і стосується будь-яких 

державних і недержавних органів, оскільки будь-який орган влади, установа, 

організація, громадське об’єднання тощо завжди спираються на певні правові норми, 

і тим самим виконують правозастосовчу діяльність [21, c.102]. Так, наприклад, до 

суб’єктів правозастосовчої діяльності слід віднести не тільки органи державної влади 

(законодавчі органи влади, міністерства, відомства, місцеві адміністрації, органи 

конституційної юрисдикції тощо), але й політичні партії, оскільки їх діяльність 

регулюється Законом України “Про політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 року, 

ст.3 якого вказує, що політичні партії провадять свою діяльність відповідно до 

Конституції України, цього Закону, а також інших законів України та згідно із 

партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом порядку [122].  Так саме 

до правозастосовчих органів ми маємо віднести й різноманітні підприємства, 

оскільки їх діяльність не лише регламентується правовими нормами, але й тягне за 

собою правової наслідки. У цьому сенсі достатньо згадати бодай Господарський 
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кодекс України, ст.20 якого фіксує, що права та законні інтереси суб’єктів 

господарювання захищаються шляхом: визнання наявності або відсутності прав; 

визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, актів  інших суб’єктів, що суперечать законодавству, 

ущемляють права та законні інтереси суб’єкта господарювання; визнання недійсними 

господарських угод з підстав, передбачених законом; відновлення становища, яке 

існувало до порушення прав та законних інтересів суб’єктів господарювання; 

припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; 

присудження до виконання обов’язку в натурі; відшкодування збитків; застосування 

штрафних санкцій; застосування оперативно-господарських санкцій; застосування 

адміністративно-господарських санкцій; установлення, зміни і припинення 

господарських правовідносин; іншими способами, передбаченими законом [80]. 

На відміну від поняття “правозастосовча діяльність”, такий термін як 

“правозабезпечувальна діяльність” використовується у науці конституційного права 

дещо рідше. Як правило ним окреслюється окрема група органів державної влади, 

функціонування яких спрямовано на забезпечення організації та виконання правових 

норм, а також рішень окремих правоохоронних органів [352,c.172]. Фактично, 

правозабезпечувальна діяльність може бути визначена як один з видів 

правоохоронної діяльності, специфіка якої полягає у тому, що її метою є не захист 

окремих права людини і громадянина, а сприяння функціонуванню системи 

правоохоронних органів в цілому. У якості прикладу таких органів, що діють в 

Україні можна навести державну виконавчу службу. Так, в Законі України “Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів” від 2 червня 2016 року зазначено, що державна виконавча служба 

створюється Міністерством юстиції України і здійснює примусове виконання рішень 

судів та інших органів і посадових осіб [ 115]. 

Отже, якщо проблема з поняттям “правозастосовчої діяльності” полягає у тому, 

що воно є надто широким і не дозволяє виокремити у системі органів державної влади 

таку специфічну групу органів, і відповідно – такий вид діяльності, як правоохоронні 

органи та правоохоронна діяльність, то поняття “правозабзечувальна діяльність” 
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лише конкретизує характер правоохоронної діяльності. Тому, як видове поняття по 

відношенню до свого родового поняття “правоохоронна діяльність”, воно матиме всі 

властивості правоохоронної діяльності. У цьому сенсі можна казати про існування у 

правоохоронній діяльності такого специфічного напряму яким є 

правозабезпечувальна діяльність (хоча, зазначимо ще раз, що як такий термін 

“правозабезпечувальна діяльність” далеко не завжди визнається у сучасній 

юридичній науці, а у тих випадках, коли він все ж таки вживається, то під ним мається 

на увазі лише один з видів правоохоронної діяльності). 

Тож, вказавши на відмінність між правоохоронною та правозахисною 

діяльністю, з одного боку, і правозастосовчою та правозабезпечувальною діяльністю, 

– з іншого, спробуємо все ж таки виділити ті специфічні властивості, що 

характеризують саме правоохоронну діяльність. 

Як було вказано вище, реалізація правоохоронної діяльності, маючи у якості 

своєї мети охорону конституційно визнаних і проголошених прав людини і 

громадянина [33, c.31-35], [23, c.5] передбачає виконання ряду завдань. Доволі часто 

серед цих завдань, що стоять перед правоохоронною діяльністю виділяють основне, 

навколо якого формується своєрідне “дерево цілей” правоохоронної діяльності. Так, 

на думку І.Лавринчук, таким основним завданням є охорона кожного члена 

суспільства від несправедливого поводження з боку інших осіб [194, c.99]. Хоча, 

подібне формулювання може викликати певні запитання. Насамперед стосовно того, 

чи слід розглядати у якості правоохоронної діяльність, яка спрямована на захист 

особи від неправомірних дій органів державної влади? Дійсно, виходячи з щойно 

наведеного визначення суб’єктом посягання на те чи інше право виступають 

виключно інші фізичні особи. Дещо інший підхід пропонує вже згадуваний нами 

В.Осадчий, який зазначає, що основним завданням правоохоронної діяльності слід 

вважати не захист конкретних осіб, а загальне гарантування функціонування 

суспільних відносин (а отже і всіх їх учасників), що регулюються правом [251, c.71]. 

Схожу позицію аргументує І.Солов’євич, яка вважає, що головним завданням 

правоохоронної діяльності є забезпечення функціонування системи правовідносин та 

її захист від будь-яких посягань [318,c.14]. 
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Не сперечаючись з доцільністю виділення при аналізі сутності та специфіки 

правоохоронної діяльності певного “основного” чи “базового” завдання, хотілося б 

зауважити, що дещо більш продуктивним, з нашої точки зору, видається спосіб, який 

запропонували М.Мельник та М.Хавронюк. Справді, серйозною вадою всіх щойно 

описаних моделей є можливість критики правомірності тих підстав, на яких одне з 

завдань окреслюється більш важливим ніж інше. У цьому сенсі, можна поставити 

запитання яке з завдань, – наприклад, здійснення оперативно-розшукової діяльності 

чи розслідування злочинів, – є більш важливим? Очевидно, що не лише відповідь на 

це запитання є доволі сумнівною, але й саме запитання виглядає майже 

неправомірним. Тому цілком виправданою є спроба виділити не якесь одне 

пріоритетне завдання правоохоронної діяльності, а дві загальні групи завдань, що 

реалізуються у процесі правоохоронної діяльності, які позначаються як “головні” та 

“допоміжні” завдання [219, c.27]. 

З цієї точки зору до головних правоохоронних функцій можемо віднести 

наступні: профілактичну, захисну, охоронну (охорона громадського порядку, 

громадської безпеки і власності), ресоціалізаційну, оперативно-розшукову, 

розслідування злочинів, судового розгляду справ, розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, розгляду справ про фінансові та адміністративно-господарські 

правопорушення, виконання вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів 

дізнання і досудового слідства та прокурорів. Хоча, на думку Н.Юзікової, цей перелік 

головних (основних) правоохоронних функцій має виглядати наступним чином: 

правосуддя, конституційний контроль, прокурорський нагляд, надання юридичної 

допомоги та захист у кримінальних справах, організаційне забезпечення діяльності 

судів, попередження, виявлення та розслідування правопорушень [380, c.14-15]. 

При цьому у ході своєї діяльність одні й ті самі правоохоронні органи можуть 

виконувати одразу ж декілька функцій, що віднесено до групи головних 

правоохоронних функцій. У якості прикладу можна навести Закон України “Про 

Національну поліцію”, у ст.23 якого зазначається, що поліція, як правоохоронний 

орган, відповідно до своїх завдань: 1) здійснює превентивну та профілактичну 

діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; 2) виявляє причини 
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та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, 

вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; 3) вживає заходів з метою 

виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені 

кримінальні та адміністративні правопорушення; 4) вживає заходів, спрямованих на 

усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли 

внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення; 5) здійснює 

своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні 

правопорушення або події; 6) здійснює досудове розслідування кримінальних 

правопорушень у межах визначеної підслідності; 7) розшукує осіб, які переховуються 

від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання 

кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, визначених 

законом; 8) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування 

адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання; 9) доставляє у випадках і 

порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні 

кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне 

правопорушення; 10) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на 

вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських 

та річкових портах, інших публічних місцях; 11) регулює дорожній рух та здійснює 

контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за 

правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі; 12) 

здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених законом; 13) 

видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів; 

у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері 

безпеки дорожнього руху; 14) вживає всіх можливих заходів для надання 

невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали 

внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а 

також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я; 

15) вживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші 

обставини повідомити інформацію про себе; встановлює особу за невпізнаним 
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трупом; 16) забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, 

визначених законом; 17) у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює 

контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо 

опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, 

правопорушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які 

відбували покарання у виді позбавлення волі; 18) вживає заходів для запобігання та 

протидії домашньому насильству або насильству за ознакою статі; 19) здійснює 

охорону об’єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених 

законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні 

державної охорони; 20) здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та 

об’єктів права приватної і комунальної власності; 21) здійснює контроль за 

дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку 

зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та 

активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, 

матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх 

справ; 22) здійснює у визначеному законом порядку приймання, зберігання та 

знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, 

холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, 

наркотичних засобів або психотропних речовин; 23) здійснює контроль у межах своєї 

компетенції, визначеної законом, за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки 

у спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення; 24) сприяє забезпеченню 

відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони 

надзвичайної екологічної ситуації у разі їх оголошення на всій території України або 

в окремій місцевості; 25) виконує в межах компетенції запити органів правопорядку 

(правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції 

відповідно до закону та міжнародних договорів України; 26) здійснює оперативно-

розшукову діяльність відповідно до закону; 27) вживає заходів для забезпечення 

публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень 

інших органів (посадових осіб), а також вживає заходів, спрямованих на усунення 
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загроз життю та здоров’ю державних виконавців, приватних виконавців та інших 

осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому 

провадженні, здійснює розшук боржника чи дитини у виконавчому провадженні у 

випадках, передбачених законом або рішенням суду; 28) забезпечує інформування 

Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, про хід досудового 

розслідування, вжиття заходів для розшуку осіб, зниклих безвісти, у тому числі осіб, 

зниклих безвісти за особливих обставин, для внесення даних до Єдиного реєстру осіб, 

зниклих безвісти за особливих обставин; 29) виявляє транспортні засоби особистого 

користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як 

на 30 діб та не зареєстровані в Україні у встановлені законодавством строки; 30) 

вживає заходів для виявлення неправомірного керування транспортними засобами, 

щодо яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України [279]. 

На відміну від головних правоохоронних функцій, до групи допоміжних 

правоохоронних функцій можемо віднести: контрольно-наглядову, дозвільну, 

правороз’яснювальну, аналітично-методичну, інформаційну, координаційну, 

нормотворчу. Щойно надавши цей перелік, доцільно запропонувати одне пояснення. 

Справа у тому, що така функція як контрольно-наглядова була віднесена нами до 

допоміжних. На перший погляд, це може здатися дещо суперечливим, оскільки, 

наприклад, у діяльності такого органу як прокуратура вона відіграє одну з 

центральних ролей [10, c.21]. Адже зовсім невипадково, що прокуратуру часто 

відносять до окремої гілки державної влади, яку визначають як контрольно-наглядову 

[302, c.44]. Втім, причина, за якої контрольно-наглядова функція була включена до 

групи допоміжних правоохоронних функцій полягає у тому, що наслідками контролю 

та нагляду далеко не обов’язково є застосування засобів примусу до 

правопорушників. У цьому сенсі діяльність прокуратури суттєво різниться від 

функціонування деяких інших правоохоронних органів, для яких реалізація 

контрольно-наглядової функції передбачає лише збір інформації з метою її 

узагальнення, розробки тих чи інших соціальних програм тощо. 

Виходячи з запропонованої моделі, можна сказати, що поняттям правоохоронна 

діяльність охоплюється функціонування тих органів, які мають у сфері своєї 
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компетенції реалізацію однієї (або більше) з основних правоохоронних функцій. При 

цьому, якщо той чи інший орган державної влади має повноваження стосовно 

декількох допоміжних функцій, але не виконує жодної з головних правоохоронних 

функцій, то а ні він сам не повинен характеризуватись як “правоохоронний орган”, а 

ні його діяльність – як “правоохоронна”. 

Отже, окреслюючи структуру правоохоронної діяльності на основі узагальнення 

групи основних завдань, що ставляться в процесі цієї діяльності, ми можемо зробити 

висновок про те, що вона складається з чотирьох основних видів діяльності, якими є: 

а) діяльність державних органів з реалізації та забезпечення правосуддя; б) діяльність 

органів прокуратури; в) діяльність з виявлення, запобігання та розслідування 

злочинів; г) діяльність із захисту державної безпеки, державного кордону та охорони 

правопорядку. Але висловлена позиція потребує на певні уточнення. 

Перше з них стосується віднесення до правоохоронної діяльності процесу 

реалізації правосуддя. Справді, це питання виявляється надзвичайно дискусійним у 

сучасній юридичній науці (хоча, за ради наукової справедливості, слід зазначити, що 

ця проблема неодноразово дискутувалась й у радянській юридичній науці; зокрема, 

одним з найбільш активних учасників цієї дискусії був Л.Явич, який стояв на 

позиціях, що правосуддя є одним з напрямів правоохоронної діяльності [383, c.32-

42]). В одних випадках йдеться про правомірність жорсткого розмежування між 

реалізацією правосуддя та реалізацією діяльності з охорони і захисту прав і свобод 

людини та громадянина, в інших – про належність чи неналежність органів судової 

влади до правоохоронних органів. Але у будь-якому випадку, суть проблеми 

залишається незмінною. Так, наприклад, В.Корж доводить, що суди відносяться до 

правоохоронних органів, а здійснення правосуддя є невід’ємним елементом 

системної діяльності з охорони та захисту прав людини [172, c.37]. Цю ж саме тезу 

аргументує Г.Омельяненко [245, c.11-12]. Для інших дослідників правосуддя є 

специфічним видом діяльності, який слід розглядати окремо від правоохоронної 

діяльності, що обґрунтовується специфічною роллю суду як у системі державної 

влади, так і в процесі захисту прав людини і громадянина [321, c.7]. Зокрема про це 

пишуть Ю.Бисага та М.Палінчак, які окреслюють правосуддя як самостійну від 
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правоохоронної галузь державної діяльності [24, c.158]. Так саме судові органи не 

включаються до правоохоронних органів такими авторами як А.Гель та Г.Семаков 

[70, c.240]. Цієї ж позиції дотримується В.Капіцин [141, c.200]. Подібні аргументи та 

контраргументи поважних фахівців у галузі юридичної науки стосовно цієї проблеми 

можна наводити у великій кількості. 

Подібна “невизначеність” щодо правосуддя зумовлена перш за все відсутністю 

чіткого та уніфікованого законодавчого підходу до розв’язання цієї проблеми. 

Справді, вже з самої назви закону “Про державний захист працівників суду та 

правоохоронних органів” випливає, що ці дві групи органів державної влади є 

відмінними. Хоча, застосовуючи методи логічного тлумачення доцільно поставити 

запитання, яка саме кон’юнкція застосовується у даному випадку? Втім, не 

намагаючись з’ясувати який саме логічний знак застосував вітчизняний законодавець 

у цьому випадку, зауважимо, що у тому ж законі ми зустрічаємо й такі формулювання 

як: “працівники суду та інших правоохоронних органів”, “працівники суду або 

іншого правоохоронного органу”, що робить тезу про “жорстке” розмежування між 

цими двома видами діяльності вже не таким юридично аргументованим. З іншого 

боку, звертаючись до Кримінального кодексу України, впадає в око, що у ньому 

кримінально карні посягання на працівників правоохоронних органів та працівників 

суду викладаються у окремих статтях. Так, по відношенню до працівників 

правоохоронних органів це статті 342 (опір представникові влади, працівникові 

правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовцеві, Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб), 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового 

експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця), 345 

(погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, працівника 

органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця), 347 (умисне 

знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу), 348 

(посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 
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військовослужбовця), 349 (захоплення представника влади або працівника 

правоохоронного органу як заручника). На відміну від цього, відповідальність за 

різноманітні посягання на працівників суду встановлюються статтями 376 (втручання 

в діяльність судових органів), 377 (погроза або насильство щодо судді, народного 

засідателя чи присяжного), 378 (умисне знищення або пошкодження майна судді, 

народного засідателя чи присяжного), 379 (посягання на життя судді, народного 

засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням 

правосуддя) [186]. 

Отже, як ми бачимо, не лише у науково-юридичній літературі, але й на рівні 

чинного законодавства доволі часто ми просто не в змозі дійти однозначної відповіді 

чи є правосуддя одним з напрямів реалізації правоохоронної діяльності і чи 

правильно відносини суди до системи правоохоронних органів. 

Не вдаючись до детальної полеміки з цього питання, висловимо власну точку 

зору. На думку автора, в основі виділення судів з системи правоохоронних органів 

лежить те, що вони  належать до окремої гілки державної влади, а саме – судової 

влади (на це прямо вказує А.Ухаль [348, c.3]). Втім, насправді, цей аргумент 

стосується лише самих органів державної влади, а не правоохоронної діяльності як 

такої. У цьому сенсі, цілком правий В.Осадчий, коли він пише, що належність суду 

до окремої гілки влади та здіснення ним правоохоронної діяльності є двома різними 

питаннями [251, c.72]. Дійсно, якщо суд здійснює охорону прав людини і 

громадянина, – а це прямо випливає зі змісту Закону України “Про судоустрій і статус 

суддів” від 2 червня 2016 року [125], у ст.2 якого сказано, що суд, здійснюючи  

правосуддя, на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на 

справедливий суд та повагу до інших прав, гарантованих Конституцією і законами 

України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, – то тоді ми маємо погодитись з тим, що він реалізує і 

правоохоронну діяльність. До того ж про спорідненість функції правосуддя з 

процесом правоохоронної діяльності свідчить і те, що такі поняття як охорона та 

захист прав людини і громадянина часто вводяться до самої дефініції правосуддя. 

Правосуддя – це діяльність суду щодо захисту прав і законних інтересів громадян, яка 
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здійснюється шляхом розгляду й вирішення конкретних справ, а також застосування 

у разі необхідності передбачених законом заходів примусу [341, c.9]. Ще більш 

рельєфно мета охорони прав громадян як обов’язковий елемент у визначенні сутності 

правосуддя втілена у дефініції М.Тихомирова, який пише, що правосуддя є 

здійснюваною в процесуальному порядку правозастосовчою діяльністю суду з метою 

охорони прав і інтересів громадян, організацій, держави [338, c.347]. 

Таким чином, на нашу думку, процес правосуддя, який хоча і здійснюється 

спеціально уповноваженими органами державної влади, які у своїй сукупності 

утворюють систему судової влади, що є окремою та незалежною гілкою державної 

влади, але, тим не менш, за своїм характером діяльність судових органів з 

відправлення правосуддя може розглядатись як один з напрямів більш загального 

виду діяльності, якою є правоохоронна діяльність. У цьому сенсі, застосовуючи 

поняття “правоохоронна діяльність” ми ставимо за мету не виділення органів тієї або 

іншої гілки державної влади (якби питання стояло саме таким чином, то тоді аргумент 

щодо належності різних правоохоронних органів до різних гілок державної влади 

насправді мав би вирішальну силу), а саме окреслення специфічного виду діяльності 

органів державної влади, що на практиці реалізується в процесі функціонування 

одразу ж декількох гілок державної влади. 

Інше питання, пов’язане з наданим нами визначенням структури правоохоронної 

діяльності стосується того, які органи, згідно цього підходу, не слід відносити до 

системи правоохоронних органів. Розв’язання цієї проблеми є важливим з огляду на 

те, що у разі відсутності чіткого законодавчого визначення кола правоохоронних 

органів, ми повинні мати достатньо надійні критерії не лише для того, щоб визначити 

той або інший орган державної влади як правоохоронний, чи такий, що здійснює 

правоохоронну діяльність, але й для того, щоб бути здатними відрізнити 

правоохоронну діяльність від інших схожих на неї напрямів діяльності органів 

державної влади. Тобто, застосовуючи наукову термінологію, ми повинні мати як 

критерії верифікації правоохоронної діяльності, так і критерії фальсифікації тієї 

діяльності, яка хоча і наближається до правоохоронної, але насправді нею не є. 
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Найбільш спорідненою з правоохоронною діяльністю є контрольна діяльність. 

Більш того, цілий ряд правоохоронних органів, реалізуючи завдання охорони та 

захисту прав людини і громадянина, так чи інакше виконують контрольні функції (чи 

не найяскравішим прикладом такого органу державної влади була  прокуратура) до її 

реформування. Втім суттєва різниця між цими двома групами органів полягає у тому, 

що для правоохоронних функція контрольна діяльність вступає лише засобом 

охорони та захисту прав людини, тоді як для контрольних органів пріоритетною є 

функція контролю, а не охорони права. До таких органів відносяться а) контрольно-

координуючі органи (Рада національної безпеки і оборони України, Координаційний 

комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові 

України); б) органи парламентського контролю (тимчасові слідчі комісії Верховної 

Ради України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини); в) 

розвідувальні органи; г) органи з контрольною функцією (Рахункова палата України, 

органи державного контролю за цінами, інспекції державно-будівельного контролю, 

органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, органи 

державного контролю якості лікарських засобів, органи Пенсійного фонду України, 

органи державного пробірного контролю, органи державної статистики, виконавчі 

комітети сільських, селищних, міських рад, органи державного пожежного нагляду, 

органи залізничного транспорту, органи морського та річкового транспорту, органи 

повітряного транспорту, адміністративні комісії при виконавчих органах влади, 

військові комісаріати, органи Міністерства соціальної політики України, органи 

рибоохорони, органи мисливського господарства, органи державного ветеринарного 

контролю, і т.д.). 

Таким чином, кажучи про правоохоронну діяльність та про правоохоронні 

органи (як її суб’єктів) надзвичайно важливо відрізняти їх від різноманітних 

контрольних органів державної влади, або таких органів, для яких виконання 

контрольної функції є одним з основних напрямів їх функціонування. 

Іншими специфічними властивостями правоохоронної діяльності, яка дозволяє 

виокремити її в окрему групу є такі: процедурна ознака, цільова ознака, статусна 

ознака, реалізаційна ознака. Тією або іншою мірою всі ці ознаки правоохоронної 
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діяльності вже досліджувались у юридичній науці (згадаймо  роботи таких   науковців 

як Н.Угольнікова [342, c.93], С.Насонов [234, c.190], В.Ларін [196, c.96], Р.Беланков 

[18, c.112],  І.Бєлий [19, 541], Ю.Дмитрієв [98,c.413], В.Аргунов [5, c.398], 

В.Захаренко [130, c.173], Ю.Лукочев [201, c.375], Н.Газетдінов [68, c.451]). Вони 

заслуговують на те, щоб їх думки навести  хоч   у найбільш загальному вигляді. 

Процедурну ознаку правоохоронної діяльності доволі часто визначають як 

“формальну”. Таке визначення є достатньо обґрунтованим. Дійсно, суть цієї 

властивості, яка лежить в основі відмежування правоохоронної діяльності від всіх 

інших типів діяльності, полягає у тому, що правоохоронна діяльність завжди (без 

будь-яких винятків) реалізується у чіткій відповідності до встановлених законом 

процедур [8, c.3]. Тобто правоохоронна діяльність – це завжди процедурно визначена 

діяльність, і кожен її акт здійснюється відповідно до встановленого законом порядку 

(порушення процедури та процесуальних правил як правило призводить до визнання 

тієї або іншої правоохоронної дії незаконною [324, c.6]). При цьому зазначена 

формальна регламентованість правоохоронної діяльності з точки зору розглядуваної 

нами теми охорони і захисту прав людини має два надзвичайно важливі наслідки. По-

перше, саме завдяки формальній регламентації правоохоронної діяльності можлива 

як найповніша та як найефективніша охорона всіх конституційно визнаних прав 

людини і громадянина. Тобто саме наявність певної процедури є запорукою того, що 

той чи інший правоохоронний орган охоронятиме й захищатиме права людини у 

повному обсязі. По-друге, формальна регламентація правоохоронної діяльності є 

запорукою того, що самі правоохоронні органи не зможуть заподіяти шкоди правам 

людини в процесі виконання своїх завдань. Саме ця властивість правоохоронної 

діяльності є гарантією запобігання свавільних дій з боку правоохоронних органів. 

Найбільш яскраво, елемент формальної регламентації функціонування 

правоохоронних органів можна продемонструвати шляхом звернення до таких 

нормативно-правових актів, якими є процесуальні кодекси (тобто зводи юридичних 

норм, які прямо вказують на порядок, принципи та стадії реалізації окремих 

правоохоронних дій). 
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Так, скажімо, у Кримінальному Процесуальному кодексі України вказано, що 

кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, 

передбачених цим кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального 

правопорушення. При цьому у самому Кодексі визначається порядок провадження у 

всіх кримінальних справах та на всіх стадіях кримінального процесу. Наприклад, 

ст.48 Кодексу встановлює порядок запрошення і призначення захисника і вказує, що 

захисник запрошується підозрюваним, обвинуваченим, їх законними 

представниками, а також іншими особами за проханням чи згодою підозрюваного, 

обвинуваченого. При цьому прокурор, слідчий суддя, слідчий, суд зобов’язані надати 

затриманій особі чи особі, яка утримується під вартою, допомогу у встановленні  

зв’язку з захисником або з особами, які можуть запросити захисника [189]. І такі 

приклади можна наводити й надалі. 

Отже, наявність процедурної (формальної) ознаки є необхідною умовою 

правоохоронної діяльності, що дозволяє її відмежувати від інших дій управлінського 

характеру, що можуть здійснюватися законодавчими або виконавчими органами 

державної влади. До речі, саме на цій підставі ми можемо розмежувати 

правоохоронну діяльність органів державної влади та реалізацію правоохоронної 

функції чисельними громадськими об’єднаннями. Так, наприклад, сприяння 

політичними партіями захисту прав громадян (як це випливає зі змісту ст.1 Закону 

України “Про політичні партії в Україні”, де сказано, що гарантоване Конституцією 

України право громадян на свободу об’єднання у політичні партії покликано сприяти 

здійсненню та захисту ними своїх прав і свобод, задоволенню політичних, 

економічних, соціальних, культурних та інших інтересів [122]), хоча і може бути 

окреслена у термінах виконання ними правоохоронної функції, але, тим не менш, не 

є правоохоронною діяльністю, оскільки вона не має процесуальної ознаки. 

Наступною важливою ознакою правоохоронної діяльності є її статусна ознака. Її 

зміст полягає у тому, що цей вид державної діяльності може здійснюватися лише 

таким суб’єктом, що спеціально уповноважений державою для її виконання [56, c.5]. 

Наприклад, функції правосуддя може виконувати виключно суд. Оперативно-

розшукова діяльність також реалізується виключно тими органами державної влади, 
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на які покладається це завдання і не може виконуватись навіть тими органами влади, 

які у межах ієрархії державних органів знаходяться вище ніж органи уповноваженні 

на оперативно-розшукову діяльність. Зокрема, уряд, хоча і є вищим органом у системі 

виконавчої влади, але він не може навіть тимчасово взяти на себе подібні 

правоохоронні повноваження. Таким чином, спираючись на аналіз змісту цієї ознаки 

правоохоронної діяльності, можна твердити, що здійснення заходів з охорони права, 

відновлення порушеного права, виявлення та розслідування злочинів, здійснення 

правосуддя, підтримання правопорядку має лише компетентний орган державної 

влади або компетентна посадова особа. При цьому специфіка статусної ознаки 

правоохоронної діяльності полягає у тому, що особа, яка її реалізує позбавляється 

права не лише делегувати будь-кому власні правоохоронні повноваження, але й права 

займатися одночасно будь-якими іншими видами діяльності (крім наукової або 

творчої). Так, у ст.54 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 2 червня 

2016 року сказано, що суддя не може належати до політичних партій та профспілок, 

брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, 

обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім 

наукової, викладацької та творчої [282]. 

Таким чином за своїм змістом статусна ознака не лише чітко узгоджує 

правоохоронну діяльність з відповідним колом суб’єктів, які її виконують, але й 

позбавляють їх можливості вносити у правоохоронну діяльність інші види діяльності 

або інші мотиви (наприклад мотиви політичної, економічної, фінансової доцільності 

тощо)[277, c.7]. 

Отже, підсумовуючи досліджені основні функції правоохоронної діяльності, її 

структуру, суб’єктів та ознаки  можемо сформулювати, що застосовуючи це поняття 

в контексті становлення України як правової держави, мається на увазі специфічна 

діяльність уповноважених органів, які мають серед своїх основних функцій один або 

декілька із окреслених нами головних напрямів правоохоронної діяльності, з метою 

охорони права шляхом визначених законом дій та у встановленому законом порядку. 

За своїм змістом та сутністю поняття правозахисної діяльності є надзвичайно 

близьким до правоохоронної діяльності [299, c.64]. Більш того, якщо  розглядати 
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поняття “правозахисна діяльність” по відношенню до органів державної влади, не 

беручи до уваги чисельні неурядові та недержавні правозахисні організації, то тоді її 

можна окреслити як один із видів правоохоронної діяльності, який виділяється на 

хронологічній підставі. Тобто правоохоронна діяльність набуває ознак правозахисної 

діяльності, якщо дії її суб’єкта спрямовуються на відновлення порушеного права або 

розв’язання правових конфліктів на основі закону. По суті, описуючи співвідношення 

понять правоохоронної та правозахисної діяльності (ще раз підкреслимо, що останній 

з цих термінів зараз розглядається нами лише по відношенню до органів державної 

влади), можна сказати, що воно відтворює відношення між поняттями “охорона” та 

“захист” права. Тобто якщо охорона права є діяльністю покликаною виключити або 

зменшити можливості порушень права, то захист права постає як сукупність дій з 

відновлення порушеного права на основі закону. 

При цьому, на нашу думку, було б не зовсім вірно застосовувати поняття 

правозахисної діяльності виключно по відношенню таких органів як суди. Адже, це 

поняття може бути так само застосовано й до інших правоохоронних органів. Так, 

наприклад, аналізуючи діяльність органів прокуратури, цей автор пише, що оскільки 

прокуратура об’єктивно є органом найвищого нагляду за додержанням законності, її 

правозахисна роль дістає вияв у тому, що вона вживає заходів до усунення порушень 

в діяльності органів відомчого управління та контролю і запобігання їм (це стосується 

як тих випадків, коли вони в процесі своєї діяльності безпосередньо порушують права 

окремих громадян, так і проявів бездіяльності з їх боку при виявленні та усуненні 

порушень законності підпорядкованими і підконтрольними їм установами і 

посадовими особами) [305, c.29]. Цієї ж думки дотримується і такий дослідник як 

М.Мичко [227, c.55]. 

Фактично з запропонованого у якості робочого для подальшого дисертаційного 

дослідження визначення правоохоронної та правозахисної діяльності випливає те, що 

як специфічний вид діяльності уповноважених органів, правоохоронна та 

правозахисна діяльність може реалізовуватись органами, що належать до різних гілок 

державної влади. У цьому сенсі, на відміну наприклад, від законодавчої діяльності, 

повноваження якої покладаються виключно на органи (орган) законодавчої влади, 
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поняття правоохоронної діяльності не може бути ототожнена за колом суб’єктів з 

якоюсь однією гілкою влади (виконавчою, судовою або контрольно-наглядовою). 

Тому продовжуючи наше дослідження реалізації правоохоронної та правозахисної 

діяльності в ході побудови в Україні правової держави, ми повинні розглянути цю 

діяльність у контексті такого фундаментального принципу конституційного ладу 

України як принцип поділу влади.  

 

1.2   Конституційний принцип поділу державної влади і проблема захисту прав 

людини в контексті реалізації правоохоронної діяльності 

 

Як було вказано у попередньому підрозділі, застосовуючи поняття 

правоохоронної діяльності і розглядаючи його по відношенню до певного кола 

суб’єктів (якими є правоохоронні органи), ми тим не менш не асоціюємо його з 

діяльністю тієї або іншої гілки державної влади. У цьому сенсі правоохоронна 

діяльність може бути порівняна з поняттям державного управління, якщо воно 

використовується з широкому значенні. Справді, якщо під державним управлінням 

розуміти “науково обґрунтований, планомірний, безперервний владний вплив 

держави на суспільну систему, здійснюваний в правовій формі і спрямований на 

безпосередню практичну організацію та регулювання поведінки і діяльності людей, 

їх колективів, суспільства в цілому” [7, c.24] (докладний аналіз існуючих у сучасній 

юридичній науці підходів до визначення змісту поняття “державне управління” надає 

А.Волощук [63, c.185]), то тоді можна твердити, що зазначена функція реалізується 

органами державної влади, що об’єктивно належать до різних владних гілок, а не 

лише органами виконавчої влади. 

Така сама ситуація спостерігається і у випадку, якщо предметом аналізу стає 

правоохоронна діяльність. Тобто у разі дослідження окремих функцій держави, слід 

виділяти дві групи функцій. З одного боку, це, так звані “універсальні функції”, які 

тією або іншою мірою виконуються органами державної влади, що структурно 

належать до різних владних гілок. З іншого боку, – це спеціальні функції, що 

притаманні лише одній групі органів, які, у свою чергу, формують ту чи іншу гілку 
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державної влади. Зокрема, до першої з виділених нами груп можна віднести 

правоохоронну діяльність, до другої – законодавчу або виконавчу діяльність. 

Втім, подібна “універсальність” правоохоронної діяльності (яку не слід плутати 

з універсальністю правоохоронної функції, про що мова йшла на початку першого 

підрозділу цього розділу дисертації) жодним чином не знімає необхідності 

ретельного дослідження правоохоронної діяльності та захисту прав людини у їх 

зв’язку із принципом поділу державної влади. Це випливає бодай з того, що, на думку 

багатьох сучасних дослідників, саме принцип поділу державної влади лежить в основі 

загальних гарантій охорони та захисту прав людини від свавілля та деспотизму з боку 

державної влади [205, c.36]. Хоча, зазначена теза може бути обґрунтована і в 

історико-правовому ключі, адже, як свідчить правова традиція, проблеми охорони та 

захисту прав людини завжди тісно ув’язувались з принципом поділу державної влади 

та його запровадженням у державотворчу практику [82, c.35]. Справді, як зазначає 

відомий німецький правознавець К.Хессе, саме завдяки запровадженню у 

конституційну практику принципу поділу державної влади стало можливим створити 

надійні перешкоди для абсолютизації влади і функціонування надійної системи 

охорони прав людини, наявність якої є необхідною ознакою будь-якої демократичної 

і правової держави [358, c.234]. 

Справедливість цієї тези К.Хессе підтверджується зверненням до витоків теорії 

поділу влади. У цьому сенсі достатньо згадати відомі слова одного з засновників 

теорії поділу влади Ш.Л.Монтеск’є, який писав: “все загине, якщо три влади: влада 

творити закони, влада приводити до виконання постанови загальнодержавного 

характеру і влада судити злочини, будуть сполучені в одній особі чи в одній установі” 

[231, c.139]. Тобто, як   бачимо, для нього поділ влади також чітко асоціювався з 

процесом захисту прав громадян від свавільного поводження з боку держави. 

Втім, оскільки принципу поділу державної влади в юридичній науці   присвячено 

чимало ґрунтовних науково-юридичних праць, зараз ми акцентуємо увагу на іншому   

аспекті цієї теми, з яким   стикаємося у випадку аналізу цього принципу у контексті 

реалізації правоохоронної функції. Мається на увазі намагання окреслити належність 

до тих чи інших гілок державної влади окремих органів, які ми відносимо до системи 
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правоохоронних органів. На перший погляд ця проблема не містить особливих 

ускладнень. Адже, наприклад, діяльність судів чітко співвідносяться з 

функціонуванням судової влади, органів внутрішніх справ – з виконавчою владою, і 

т.д.. Однак такий висновок, на думку автора, все ж таки є поспішним.  

Справді, реалізація конституційної, судово-правої   реформи в Україні як 

комплексної системи заходів, яка ставить на меті сформувати цілісну і дієву 

структуру органів державної влади покликаних забезпечувати захист прав і свобод 

людини і громадянина, передбачає не лише вдосконалення та належне нормативно-

правове регулювання діяльності кожного окремого з цих органів, але й розробку 

такого політико-правового механізму взаємодії між ними, щоб всі вони складали 

єдину демократичну систему здатну втілювати в життя основні принципи 

демократичної і правової держави. Безумовно, що центральне місце серед цих 

органів, які покликані забезпечувати охорону та захист прав людини і громадянина, 

належить правоохоронним органам. Проте, розглядаючи суди як складову судової 

влади, а такі правоохоронні органи як служба безпеки, податкові органи, органи 

внутрішніх справ, митні органи, органи юстиції як такі, що відносяться до виконавчої 

гілки державної влади, ми з необхідністю приходимо до проблеми визначення місця 

в системі державної влади такого важливого правоохоронного органу як прокуратура. 

Зазначена проблема щодо визначення місця прокуратури в системі розподілу 

державної влади  завжди була однією з постійних дискусійних тем, щодо якої 

висуваються різноманітні концепції та ведуться тривалі науково-теоретичні 

суперечки.  Після реформування органів прокуратури ці дискусії не припинились [32, 

c.168-132],  [143, c.86-90]. А отже, ставлячи на меті аналіз ролі та значення органів 

судової влади і прокуратури в процесі охорони і захисту прав людини, ми жодним 

чином не вправі обійти увагою питання про належність органів прокуратури (як 

одного з основних суб’єктів правоохоронної діяльності) до тієї або іншої гілки 

державної влади. 

Але, щойно сформулювавши цю проблему, необхідно зробити одне зауваження. 

Справа у тому, що поряд із намаганням ретельного дослідження цієї проблематики 

інколи були і залишаються лунати заклики вирішити її радикальним шляхом, тобто 
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через усунення предмету суперечки. Ми маємо на увазі тих дослідників, які 

пропонували тривалий час взагалі ліквідувати інститут прокурорського нагляду як 

“пережиток” старої антидемократичної радянської системи і розподілити функції 

цього органу державної влади між судами та різноманітними виконавчими 

структурами. У цьому сенсі спрацьовував  відомий принцип: “якщо немає предмету 

спору, то немає й самого спору”. На нашу думку, необхідність в існуванні органів 

прокуратури можна продемонструвати не тільки посиланням на досвід західних 

держав де ці органи доволі ефективно діють і нікому не спадає на думку їх 

ліквідовувати, але й суто статистичними даними щодо ролі органів прокуратури в 

забезпеченні прав людини в Україні. 

Дебати щодо того бути прокуратурі, чи  ні (як переконливо наголошував В.Корж, 

намагання знизити роль прокуратури, не кажучи вже про те, щоб взагалі ліквідувати 

цю систему органів державної влади, обернеться серйозними правовими та 

моральними втратами для всього суспільства [173, c.174]), звернемося безпосередньо 

до питання визначення місця прокуратури в системі державної влади. Значною мірою 

інтенсивність наукових дискусій щодо належності прокуратури до тієї чи іншої з 

гілок державної влади значно посилилась після прийняття Декларації про державний 

суверенітет України від 16 липня 1990 року. З одного боку, це зумовлювалося, так би 

мовити, офіційним початком нового етапу в історії українського державотворення, 

який цілковито логічно поставив й нові проблеми в сфері організації та структуризації 

системи державної влади. А, з іншого боку, закріплений в Декларації класичний 

принцип розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову змушував 

наукову спільноту визначитися щодо належності тих чи інших органів державної 

влади до кожної з перелічених гілок державної влади. 

Проте, на відміну від інших органів державної влади, ситуація з органами 

прокуратури виявилася  на той час доволі неоднозначною. І справа тут полягає не 

стільки в тому, що українські законодавці не могли чітко визначитися з тим, що ж 

саме являє собою прокуратура з точки зору визначення її місця в системі державної 

влади (таке пояснення видається надто тенденційним і водночас надзвичайно 

поверховим), скільки у тому, що навіть в сучасній світовій конституційно-правовій 
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практиці ми спостерігаємо наявність прямо протилежних моделей віднесення 

прокуратури до різних гілок влади. Саме цим, певною мірою, на думку автора, може 

бути пояснена та суто методологічна специфіка, яка дається взнаки в ході аналізу 

місця, ролі і значення прокуратури в системі державної влади. Адже, якщо по 

відношенню до значної (навіть – переважної) кількості органів державної влади 

незалежно від того, про яку країну, форму правління, політичний режим, форму 

державного устрою йдеться, ми можемо завжди однозначно зафіксувати їх 

приналежність до кожної з гілок державної влади (наприклад парламент – це за 

визначенням законодавча гілка влади, уряд та міністерства – виконавча, суди – 

судова, і т.д.), то у випадку прокуратури ми стикаємося з очевидною відсутністю 

єдиної моделі класифікації. При цьому навіть у межах держав з однаковою формою 

правління та з однаковим політичним режимом, тобто коли стає недоречним 

звинувачення у недемократичності державної влади, ми все одно констатуємо різні 

моделі визначення місця прокуратури в системі державної влади. 

Більш того, зазначена специфіка визначення місця прокуратури (та деяких інших 

органів державної влади з контрольно-наглядовими функціями) змусила багатьох 

науковців поставити питання значно ширше. У цьому сенсі йдеться про те, чи 

залишає конституційне закріплення принципу поділу державної влади на три гілки 

місце для самостійної наглядової ролі органів прокуратури і чи виключає така норма 

можливість існування інших самостійних правових інститутів влади [330, c.10]. Чи 

інакше кажучи: наскільки взаємо узгоджуваними є класична теорія поділу влади та 

факт існування “незалежних” (в значенні не належних до жодної з трьох гілок влади 

[307, c.62]) державних органів? 

Фактично, аналізуючи досвід визначення прокуратури в системі поділу 

державної влади можна  вказати, що її може бути окреслено у якості окремого органу 

державної влади (який є незалежним від всіх інших гілок влади [74, c.43]) чи 

віднесено до однієї з трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої чи судової. Хоча 

деякі науковці обґрунтовують тезу по доречність виокремлення специфічної 

“четвертої” гілки державної влади, яку б було можна визначити як “контрольно-

наглядову” (так її визначав наприклад, Голова Конституційного Суду України у 
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відставці, В.Скомороха [313, c.8-17]) або “контрольну” [71, c.48]. Не вдаючись до 

детального розгляду всіх теоретичних аргументів на користь застосування тієї чи 

іншої моделі наведемо лише критичні аргументи щодо кожної з них. До речі, стосовно 

варіанту віднесення прокуратури до виконавчої влади, то він доволі часто ставав 

предметом обговорення серед російських вчених, які намагались довести доцільність 

в умовах перехідного періоду зосередити наглядові функції в сфері, так би мовити, 

“швидкого реагування” виконавчої влади.  Доволі часто, кажучи про доречність 

приєднання прокуратури до виконавчої гілки влади посилаються на досвід США. 

Справді, відповідно до Конституції, президент США призначає Генерального 

прокурора (аторнея), який виконуючи функції міністра юстиції, також виступає як 

радник президента з питань карної політики [88, c.14]. 

Проте подібне включення прокуратури до системи виконавчої влади, яке в 

державотворчій практиці було реалізовано в таких країнах як Данія, Франція, 

Нідерланди, Німеччина, Австрія, Польща, Швеція (хоча, згідно конституції Швеції 

пар.6, гл.11 Державний прокурор підпорядковується не Канцлеру юстиції, а Уряду) 

на думку багатьох юристів, може містити в собі і цілий ряд об’єктивних загроз. 

По-перше, інтегрування прокуратури до виконавчої влади при збереженні її 

широких наглядових повноважень настільки посилює цю гілку державної влади, що 

стає дуже важко казати про систему взаємного балансу влад (по суті, це просто 

руйнує систему противаги [385, c.255]). Зокрема про це писав і  М.Потебенько, на 

думку якого “прокуратура має бути органом незалежного нагляду за додержанням 

законів… тоді як прийняття пропозицій про віднесення прокуратури до виконавчої 

влади, у тому числі шляхом злиття її з органами юстиції, і покладення на неї лише 

функцій кримінального переслідування, зруйнувало б баланс поділу і взаємодії гілок 

влади” [268, c.81]. Якщо ж інтеграція органів прокуратури у структуру виконавчої 

влади супроводжується послабленням цього наглядового інституту і звуженням кола 

його компетенції, коли прокуратура починає “втрачати свої позиції” [269, c.3], то від 

цього може постраждати якість реалізації на рівні державної влади самої ідеї нагляду 

за дотриманням законності. До речі, про це писали багато вчених попереджаючи, що 

віднесення прокуратури до системи органів виконавчої влади може призвести до 
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поступового перетворення цього органу з наглядового на управлінський [89, c.9]. 

Хоча подібне “звуження” компетенції прокуратури може відбуватися і в інших 

напрямах. Наприклад, на думку Б.Золотухіна, який був керівником групи щодо 

розробки проекту “Концепції судової реформи в Російській Федерації (надалі – “РФ”: 

авт.)”, функції прокуратури мають бути зведеними виключно до функцій 

підтримання державного обвинувачення в суді [261, c.117]. 

А, по-друге (хоча цей аргумент, на нашу думку, мав універсальний характер і 

його можна було віднести по відношенню до всіх трьох моделей структурного 

підпорядкування прокуратури), закріплення за прокуратурою функції загального 

нагляду за дотриманням законності (тобто по відношенню до всіх без виключення 

можливих порушників цього принципу) передбачав наявність її статусу як 

незалежного органу державної влади, який не є інтегрованим до жодної з гілок 

державної влади, і тому спроможним об’єктивно, неупереджено і в повному обсязі 

здійснювати цю функцію. 

Наступною моделлю є включення прокуратури до законодавчої гілки влади (в 

наукових колах цю думку висловлювали О.Бандурка, В.Долежан, А.Пінаєв та ін.). За 

правило, основним аргументом на користь цієї моделі була теза стосовно того, що 

нагляд за дотриманням законів є нерозривно пов’язаним з самою законодавчою 

діяльністю, а тому органи, які здійснюють цю функцію мають відноситися до 

законодавчої гілки влади. На перший погляд, наведений аргумент є майже 

незаперечним. Але, насправді, проти нього можна сформулювати принаймні два 

суттєві зауваження [230, c.161]. По-перше, наглядові функції щодо виконання законів 

прийнятих парламентом виконують й такі органи, що віднесені до виконавчої влади. 

А тому, тлумачення наглядової функції як виключної прерогативи законодавчого чи 

законодавчих органів влади є методологічно неправильним. І, по-друге, далеко не 

зовсім коректною інтерпретувати наглядову функцію як єдину мету діяльності 

органів прокуратури, оскільки поряд з нею, вони виконують ще й таке завдання як 

кримінальне переслідування осіб, що вчинили злочини, яке принципово не може бути 

включеним до сфери компетенції законодавчої влади (нагадаємо, що про це писав в 
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своїй відомій праці “Про дух законів” ще один з “батьків-засновників” концепції 

поділу влади Ш.Л.Монтеск’є, який згадувався нами на початку цього підрозділу). 

І, зрештою, остання модель, яку ми маємо згадати ґрунтується на ідеї віднесення 

прокуратури до судової гілки влади (В.Шишкін, В.Бринцев та ін.). На практиці вона 

була реалізована у таких державах як Іспанія, Болгарія, Хорватія. Скажімо, в 

Конституції Іспанії ст.124, яка регламентує функціонування органів прокуратури 

розташована в розділі “Про судову владу” і містить в собі наступний припис: “Метою 

прокуратури, незалежно від функцій, що виконуються іншими органами влади, – є 

сприяння відправленню правосуддя в цілях захисту законності, прав громадян та 

суспільних інтересів охоронюваних законом, в силу своїх обов’язків або за поданням 

зацікавлених осіб, а також здійснювати нагляд за забезпеченням умов незалежності 

судів та дотриманням в них суспільних інтересів”. 

Не наводячи всіх аргументів на користь чи проти цієї позиції звернемо увагу 

лише на одному важливому, з точки зору автора, моменті. Знову ж таки йдеться про 

функцію нагляду. Навряд чи у когось може виникнути заперечення стосовно 

основоположності наглядової функції в діяльності органів прокуратури. Саме через 

неї окремі вчені дають визначення всій прокуратурі як державному органу нагляду за 

додержанням законів [379, c.8]. В цьому ж ключі, тобто через виконання наглядових 

функцій, описує діяльність прокуратури й інші [15, c.14] Але проблема полягає в 

тому, що функція нагляду як раз і не є притаманною судовій владі. 

Однак, крім трьох щойно наведених концепцій, існують принаймні ще дві 

важливі методологічні позиції. Перша з них ґрунтується на віднесенні прокуратури 

до контрольно-наглядової влади [364, c.11-17]. Серед українських науковців, чимало 

аргументів на її користь висловив такий відомий в Україні та за її межами юрист як 

академік В.Тацій [332, c.27]. Дійсно, окреслюючи систему органів державної влади і 

намагаючись класифікувати їх за традиційною функціональною схемою, ми 

стикаємося з тим, що цілий ряд державних органів опиняються, так би мовити, за 

межами класифікації, оскільки властива їм контрольно-наглядова діяльність не може 

бути віднесеною ні до законотворення, ні до виконання законів, ні до судових 

функцій. В результаті чого утворюється окрема функціональна група органів 
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державної влади, які можуть бути окресленими як контрольно-наглядова влада. 

Загалом, подібне введення додаткової гілки влади дозволяє вирішити чималу 

кількість суто методологічних проблем. Однак водночас, відносячи прокуратуру до 

системи контрольно-наглядових органів, виникає одне суттєве запитання. А яким 

чином діяльність органів прокуратури співвідноситься з діяльністю інших 

контрольних органів? 

Складність цього запитання полягає у тому, що властива прокуратурі функція 

загального нагляду, реалізується в тому числі й по відношенню до самих 

контролюючих органів. Тобто, якщо віднести прокуратуру до контрольно-наглядних 

органів державної влади, то тоді одразу ж постане проблема, яку В.Кривобок визначає 

як “проблема зовнішнього контролю над діяльністю самих контрольних органів”[184, 

c.87]. Певною мірою це є відтворенням класичного аргументу відомого ще з 

давньоримських часів: якщо є контролер над всіма, то хто тоді контролюватиме цього 

контролера? Інакше кажучи наявність системи контрольних органів спеціальної 

компетенції передбачає існування специфічного наглядового органу, який би був 

зовнішнім по відношенню до цієї системи та виконував би, як функцію контролю над 

контролерами. Цю думку підтримував І.Бородін, для якого сама логіка здійснення 

процесу контролю передбачає необхідність наявності певного “систематизуючого 

органу контролю, який би контролював самі контрольні органи” [49, c.46]. Додамо, 

що саме ці міркування (коли суб’єкти контролю не повинні належати до тієї ж гілки 

влади, що і контрольовані ним об’єкти) висуваються й по відношенню до включення 

прокуратури до виконавчої влади. Так, у випадку включення прокуратури до системи 

виконавчої влади чи переданням властивої їй функції нагляду за дотриманням 

законності органам виконавчої влади, ми стикаємося з ситуацією, що нагляд за 

законністю нормативно-правових актів, які не віднесено до правового поля 

Конституційного суду, здійснюватимуть підрозділи тієї ж гілки влади, до якої 

належить суб’єкт видання актів, що негативно позначиться на об’єктивності рішень 

та ефективності контролю [351, c.13]. 

І зрештою, прибічники останнього підходу виходять з того, що загальна система 

поділу державної влади зовсім не обов’язково має своїм наслідком однозначний 
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розподіл всіх органів державної влади на три категорії чи три групи. Так, скажімо, на 

думку М.Лісового, принцип поділу державної влади на виконавчу, законодавчу і 

судову позитивно діє лише тоді, коли існує законодавчо закріплена система 

стримувань і противаг між цими гілками влади, яка виконує важливу державну 

функцію захисту Конституції і законності в державі [199, c.31]. Саме до цієї системи 

“стримувань і противаг” пропонувалось  віднести прокуратуру, а також деякі інші 

органи державної влади (Конституційний суд, омбудсмена, Рахункову палату та ін.). 

Цю ж саме тезу про несуперечність факту існування незалежної і самостійної 

прокуратури теорії розподілу влади  завжди аргументував  М.Потебенько, який, 

аналізуючи функції різних гілок державної влади, приходив  до висновку про 

необхідність існування в цій системі незалежної наглядової інстанції, якою, суто, і є 

прокуратура [270, c.3]. 

Тобто зазначеному демократичному принципу поділу державної влади (дійсно, 

варто особливо наголосити, що ці автори жодною мірою не відкидало  базову ідею 

поділу державної влади, яка, очевидно, є однією з основних концептуальних 

складових частин теорії демократії) не суперечить існування таких органів державної 

влади, які виконуючи владні функції, тим не менш, не відносяться ні до судової, ні до 

виконавчої, ні до законодавчої влади.  Функціонування прокуратури як самостійного 

державно-правового інституту не суперечить принципу поділу влади, оскільки 

фундаментальні гілки влади: законодавча, виконавча і судова – уособлюють собою 

єдину верховну державну владу та її поділ, зовсім не виключають можливість 

існування інших функціонально самостійних правових інститутів, наявність яких 

визначається реальними потребами державно-правового життя, необхідністю 

демократичного контролю і стримування будь-якої з основних гілок влади [391, 

c.100]. Цю позицію намагався довести М.Маршунов, який окреслюючи прокуратуру 

як важливу частину апарату державної влади, писав, що вона виконує свої специфічні 

функції поряд з іншими органами державної влади, які здійснюють функції 

правосуддя, управління, чи законодавчі функції [213, c.5]. 

На підтвердження даної тези виступав відомий вчений, один із керівників 

академічного інституту Г.Мурашин, який вважав що намагання віднести прокуратуру 
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до тієї чи іншої гілки влади, до системи виконавчих або судових органів негативно 

впливають на нормальне функціонування прокурорської системи, адже у державному 

механізмі вона виконує особливі, властиві тільки їй функції і ні за своїм генезисом, ні 

за характером повноважень не належить до органів жодної гілки влади, тим більше 

не є жодній з них підпорядкованою [95, c.257]. Він вважав, що найбільш 

продуктивним у вирішенні проблеми визначення місця прокуратури у системі поділу 

державної влади є підхід, відповідно до якого  прокуратура не відноситься до жодної 

з гілок влади, а займає в її структурі самостійне місце і активно співпрацює з усіма 

органами державної влади. Хоча, подібний наголос на специфічності місця 

прокуратури в системі державної влади зовсім не обов’язково має інтерпретуватися в 

тому значенні, що вона (тобто прокуратура) стає “четвертою” гілкою державної 

влади. У контексті чого варто навести одне   зауваження, яке стосується того, що 

виступаючи у якості самостійного органу державної влади, прокуратура, тим не 

менш, не претендує на статус “четвертої” влади в державі [16, c.55]. 

До речі, доволі часто критикуючи подібне виокремлення прокуратури як 

самостійного і незалежного державного органу посилаються на досвід та авторитет 

демократичних держав Європи. Однак, у цьому контексті цікаво нагадати, що під час 

проведення ще у травні 2000 року загальноєвропейської конференції “Прокуратура 

Європи у ХХІ столітті”, яка проходила у Страсбурзі (в ній брала участь й українська 

делегація), більшість її учасників погодилися з тим, що в процесі реформування 

державної влади в країнах “нової демократії” доцільно зберегти прокуратуру як 

незалежну від інших органів державної влади функціональну одиницю. Значною 

мірою ця теза знайшла своє відображення у Рекомендації R(2000)19 Комітету 

Міністрів держав-членів Ради Європи (прийнята 6.10.2000 р.), в якій містилися два 

спеціальні розділи “Взаємовідносини прокуратури з виконавчою та законодавчою 

гілками влади” та “Взаємовідносини між прокурорами та суддями”. 

До того ж, звертаючись до досвіду європейських країн можна вказати й на те, що 

доволі часто формальне віднесення прокуратури до тієї чи іншої гілки влади 

супроводжується вказівкою на специфічність її статусу. Як приклад можна навести 

Конституцію Португалії, в якій положення, що регулюють діяльність прокуратури 
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(гл.4) вміщено у розділі V “Суди”, а у статті 219 (“Функції і статус прокуратури”) 

вказується: “В компетенцію прокуратури входить представництво держави, 

здійснення карного переслідування, захист демократичної законності та інтересів, 

визначених законом. Прокуратура має власний статус і автономію в межах закону” 

[162, c.579]. Так саме, норма щодо специфічності положення Генерального прокурора 

(аторнея) міститься в Конституції Ірландії, де у ст.30 визначення Генерального 

прокурора як радника уряду з питань закону та правових оцінок супроводжується 

чіткою вказівкою на те, що він не може бути членом уряду, а всі його дії здійснюються 

іменем народу. 

Також доволі часто, критикуючи органи прокуратури і виступаючи за значне 

обмеження кола її компетенції, деякі вчені вказують на факт перетинання наглядних 

функцій прокуратури з іншими органами державної влади. Скажімо, Є.Беркович 

звертає увагу на певне дублювання функцій прокуратури і функцій Уповноваженого 

з прав людини (омбудсмена) [22, c.13]. Однак у цьому випадку, на нашу думку, 

подібне “дублювання” носить лише позитивний характер і не може тлумачитися як 

недолік. Оскільки, по-перше, повноваження, цілі та функції цих органів є відмінними. 

На підтвердження цієї тези достатньо просто зіставити їх функції як вони зафіксовані 

у нині діючому українському законодавстві. Так, в Законі України “Про прокуратуру” 

[280] вказується, що основними функціями прокуратури є: 1) підтримання 

державного обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів громадянина або 

держави в суді у випадках, визначених цим Законом; 3) нагляд за додержанням 

законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство; 4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень 

у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

На відміну від цього, у Законі України “Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини” [129] в ст.3 цілями парламентського контролю, який 

здійснює Уповноважений визначено: 1) захист прав і свобод людини і громадянина, 

проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними 

договорами; 2) додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина 
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суб’єктами; 3) запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або 

сприяння їх поновленню; 4) сприяння приведенню законодавства України про права 

і свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією України, 

міжнародними стандартами у цій галузі; 5) поліпшення і подальший розвиток 

міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина; 

6) запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав 

і свобод; 7) сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної 

інформації про особу. 

А, по-друге, широке коло органів які дозволяють людині захищати свої права 

лише сприяє підвищенню гарантованості та забезпеченості прав людини і 

громадянина. Так саме не достатньо аргументованою видається і теза, що 

правозахисна діяльність прокуратури істотно обмежує право громадян на звернення 

до суду. У цьому сенсі  можна  повністю консолідуватися з  позицією, що у 

демократичній,  правовій державі громадянин повинен мати право та можливість 

вибору засобів захисту своїх законних інтересів [226, c.51]. Тобто можливість 

прокурорського захисту прав громадян жодним чином не обмежує можливості 

судового захисту. Більш того, саме наявність такої альтернативи і дозволяє 

громадянинові здійснити власний вибір на користь більш ефективного, на його 

переконання, механізму (інституту) захисту власних прав (навіть у тому випадку 

якщо ці органи відносяться до різних гілок влади). 

Таким чином, підводячи  підсумок  запропонованому в цьому підрозділі аналізу, 

можна  зазначити, що необхідність чіткого визначення місця прокуратури в системі 

державної влади значною мірою обумовлюється тим, що від цього безпосередньо 

залежатиме й те, яким чином та наскільки ефективно в Україні здійснюватиметься 

охорона і захист прав людини. Причому усвідомлення цієї проблеми має стосуватися 

не лише науковців, але й перш за все політиків. На наше глибоке переконання навіть 

після здійснення реформи законодавства про прокуратуру та внесення змін 

Конституції України не визначено  остаточного місця прокуратури в системі 

державної влади. Далі має бути критика.  Будь-які реформи в системі державної 

влади, і зокрема реалізація судово-правової реформи, мають супроводжуватися 
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вирішенням проблеми щодо чіткого визначення місця прокуратури в системі цієї 

державної влади. Наразі важливість цього питання обумовлюється й тим, що з ним 

тісно пов’язане інше, а саме – окреслення функцій прокуратури, кола її компетенції 

та повноважень. А отже, науково виважене, раціональне та обґрунтоване розв’язання 

цього кола питань сприятиме посиленню законності в Україні, підвищенню рівня 

охорони і захисту окремих громадян та їх колективів, успішному просуванню 

України до конституційної цілі правової держави. 

 

1.3  Висновки до першого розділу 

 

Таким чином, узагальнюючи результати проведеного у першому розділі 

дисертації дослідження ролі і значення правоохоронної та правозахисної діяльності в 

процесі побудови в Україні правової держави, можна сформулювати наступні 

висновки: 

1. Важливість теоретико-правового дослідження специфіки правоохоронної 

діяльності та її ролі в процесі побудови в Україні правової держави зумовлена 

насамперед тим, що факт забезпеченості у державі належного рівня охорони і захисту 

прав людини є однією з основних ознак, що дозволяють виміряти рівень реальності 

та практичного втілення принципів верховенства права, законності, пріоритету прав 

людини і громадянина. У цьому сенсі правоохоронна діяльність виступає одним з 

базових напрямів в процесі становлення та розвитку правової держави. Зазначена 

роль правоохоронної діяльності доволі часто фіксується навіть на рівні дефініцій 

поняття “правова держава”. Втім, незалежно від того, чи включається поняття 

“охорона і захист прав людини” до визначення правової держави, зазначена мета, а 

отже і цей вид діяльності, завжди розглядаються як невід’ємний елемент існування 

правової держави. 

2. Аналізуючи роль та специфіку реалізації правоохоронної діяльності в процесі 

побудови правової держави, необхідно проводити чітке розрізнення між такими 

двома поняттями як “правоохоронна функція” та “правоохоронна діяльність”. 

Першим з них окреслюється універсальна мета всіх без виключення органів 
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державної влади, яка відповідно до норм чинної Конституції України, полягає у 

забезпеченні прав людини і громадянина, гарантуванні її конституційно-правового 

статусу, утвердженню високого рівня охорони та захисту конституційних прав 

людини. З цієї позиції “правоохоронна функція” є загальним напрямом діяльності не 

просто тієї чи іншої групи органів державної влади, але державної влади як такої і 

ставиться в один ряд з такими функціями як забезпечення територіальної цілісності, 

державного суверенітету, стабільності конституційного ладу, і т.д.. Оскільки такий 

підхід до аналізу правоохоронної функції включає до кола дослідження практично всі 

без виключення органи державної влади та майже всі напрями реалізації їх 

конституційно-правових повноважень, поряд з поняттям “правоохоронна функція” 

вживається такий термін як “правоохоронна діяльність”, який, на відміну від 

першого, має “спеціальний характер” і стосується функціонування лише тих органів 

державної влади, які мають своїм безпосереднім завданням такі цілі як: забезпечення 

законності і правопорядку, охорона і захист прав та свобод людини і громадянина, 

боротьба з правопорушеннями, нагляд за дотриманням прав і свобод людини.  

3. Традиційно усталений у юридичній науці метод характеристики специфіки 

того чи іншого виду діяльності уповноважених органів, в основі якого лежить 

звернення до кола суб’єктів, що реалізують цей вид діяльності, у випадку аналізу 

правоохоронної діяльності виявляє цілий ряд ускладнень. Це пов’язано з тим, що на 

рівні чинного українського законодавства не існує чіткого нормативного визначення 

таких понять як “правоохоронні органи”, “правоохоронна діяльність”, 

“повноваження з охорони і захисту прав людини і громадянина”. Тобто у діючих 

законах вітчизняний законодавець не ставив на меті чітке і вичерпне визначення 

суб’єктів правоохоронної діяльності. Тому у випадку характеристики правоохоронної 

діяльності ми повинні йти не стільки від суб’єктів цієї діяльності (як це чудово 

спрацьовує, наприклад, у разі аналізу законодавчої або адміністративної діяльності), 

скільки застосовувати прямо протилежний метод. А саме – через науково-юридичне 

дослідження сутності та змісту правоохоронної діяльності визначати коло її суб’єктів. 

4. Характеризуючи зміст правоохоронної діяльності доцільно виділяти не один 

“домінантний” її вид, а дві групи правоохоронних функцій: основні та допоміжні. До 
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перших з них відносяться такі функції як: профілактична, захисна, охоронна, 

ресоціалізаційна, оперативно-розшукова, розслідування злочинів, судового розгляду 

справ, розгляду справ про адміністративні правопорушення, розгляду справ про 

фінансові та адміністративно-господарські правопорушення, виконання вироків, 

рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів дізнання і досудового слідства та 

прокурорів. До допоміжних правоохоронних функцій належать наступні: 

контрольно-наглядова, дозвільна, правороз’яснювальна, аналітично-методична, 

інформаційна, координаційна, нормотворча. Таким чином поняттям “правоохоронна 

діяльність” охоплюється функціонування тих органів, які мають у сфері своєї 

компетенції реалізацію однієї (або більше) з основних правоохоронних функцій. При 

цьому, якщо той чи інший орган державної влади має повноваження стосовно 

декількох допоміжних функцій, але не виконує жодної з головних правоохоронних 

функцій, то а не він сам не повинен характеризуватись як правоохоронний орган, а ні 

його діяльність не повинна бути окреслена як правоохоронна. 

5. Окреслюючи структуру правоохоронної діяльності на основі узагальнення 

групи основних завдань, що ставляться в процесі цієї діяльності, можемо зробити 

висновок про те, що вона складається з чотирьох основних видів діяльності, якими є: 

а) діяльність державних органів з реалізації та забезпечення правосуддя; б) діяльність 

органів прокуратури; в) діяльність з виявлення, запобігання та розслідування 

злочинів; г) діяльність із захисту державної безпеки, державного кордону та охорони 

правопорядку. 

6. Надаючи визначення поняттю “правоохоронна діяльність”, у контексті аналізу 

процесів становлення і розвитку правової держави, можемо вказати, що ним 

описується специфічна діяльність уповноважених органів, які мають серед своїх 

основних функцій одну або декілька з основних правоохоронних функцій, з метою 

охорони права шляхом визначених законом дій та у встановленому законом порядку. 

За своїм змістом та сутністю поняття правозахисної діяльності є надзвичайно 

близьким до правоохоронної діяльності. Якщо ми розглядатимемо поняття 

“правозахисна діяльність” по відношенню до органів державної влади, то тоді її 

можна окреслити як один із видів правоохоронної діяльності, який виділяється на 
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хронологічній підставі. Тобто правоохоронна діяльність набуває ознак правозахисної 

діяльності, якщо дії її суб’єкта спрямовуються на відновлення порушеного права або 

розв’язання правових конфліктів на основі закону. Описуючи співвідношення понять 

правоохоронної та правозахисної діяльності, можна сказати, що воно відтворює 

відношення між поняттями “охорона” та “захист” права. Тобто якщо охорона права є 

діяльністю покликаною виключити або зменшити можливості порушень права, то 

захист права постає як сукупність дій з відновлення порушеного права на основі 

закону. 

7. Важливість звернення до аналізу правоохоронної та правозахисної діяльності 

у її зв’язку з принципом поділу державної влади зумовлена двома основними 

причинами. З одного боку, сам принцип поділу державної влади відноситься багатьма 

авторитетними дослідниками у галузі конституційного права та теорії держави і права 

до числа базових умов, які утворюють фундамент системи охорони і захисту прав 

людини, гарантують безпеку цих прав від свавільного поводження з боку тих чи 

інших органів державної влади та окремих посадових осіб. З іншого боку, аналіз 

специфіки реалізації принципу поділу влади у сучасній Україні необхідний з точки 

зору визначення місця окремих правоохоронних органів у загальній системі 

“стримувань і противаг” (нами це було продемонстровано на прикладі 

характеристики органів прокуратури). 

Разом з тим, оскільки метою дисертаційного аналізу, як було відзначено у вступі, 

є не правоохоронна діяльність як така, але її реалізація у функціонуванні органів 

судової влади та прокуратури, то після того як нами було з’ясовано сутність та 

значення правоохоронної і правозахисної діяльності, цілком логічним є перехід до 

безпосередньої характеристики органів судової влади і прокуратури в процесі захисту 

прав людини. Вирішенню цих завдань присвячуються наступні розділи 

дисертаційного дослідження. 
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РОЗДІЛ  2  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНАМИ СУДОВОЇ ВЛАДИ  

 

2.1  Принципи правосуддя як основа ефективного захисту конституційних прав 

людини і громадянина 

 

Розглядаючи у попередньому розділі дисертаційного дослідження 

співвідношення та взаємозв’язок таких понять як “правоохоронна” та “правозахисна” 

діяльність нами було вказано, що по відношенню до ряду органів, які традиційно 

відносяться до числа правоохоронних, провідним завданням є не стільки охорона 

права, скільки захист порушених прав. Серед зазначених органів державної влади 

центральне місце займають суди, яким, згідно чинної Конституції України, надані 

виключні повноваження щодо здійснення судової влади, суди постають як головний 

гарант захисту прав людини і громадянина. Здійснюючи правосуддя, суди тим самим 

не лише захищають права людини і громадянина, але й отримують центральне місце 

у системі правозахисних органів державної влади. 

По суті, роль судової влади у процесі захисту прав людини випливає вже з тих 

структурно-функціональних причин, які лежать в основі її виділення у окрему гілку 

державної влади. Нагадаємо, що ще у працях, “батьків-засновників” теорії поділу 

влади (ми маємо на увазі насамперед класичні праці Ш.Л.Монтеск’є “Про дух 

законів” та Дж.Локка “Два трактати про державне правління”) функціонування 

судової влади чітко пов’язувалось саме захистом прав підданих та громадян держави, 

а також розв’язанням на основі справедливих законів будь-яких конфліктів, що 

можуть потенційно виникати як між окремими громадянами, так і між громадянами 

та державою (цікавий аналіз цього аспекту поглядів Дж.Локка та Ш.Л.Монтеск’є, а 

також інших мислителів цієї доби надають В.Романовська та Т.Мігунова [298, c.3]). 

Наприклад, Дж.Локк вважав, що будь-яка державна влада зобов’язана здійснювати 
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правосуддя і визначати права підданих засобами проголошених постійних законів і 

уповноважених на це суддів [200, c.34]. При цьому гарантом того, що будь-яке право 

особи як члена загальної державної спільноти заснованої на первинному договорі є 

не лише проголошеним, але й захищеним Дж.Локк називав саме суди. 

Схоже трактування ролі судової влади ми знаходимо й у згаданого вище 

французького мислителя Ш.Л.Монтеск’є. Так, пояснюючи процес постання держави 

та трьох специфічних функцій, які покладаються на різні органи державної влади (це 

органи законодавчої, виконавчої і судової влади), він зазначає, що потреба у судовій 

владі виникає за тієї причини, що встановлене право повинно мати свої гарантії. 

Тобто необхідно, щоб у державі існувала така незалежна влада, яка б могла виносити 

рішення щодо спорів, які виникають у процесі розвитку суспільних відносин. При 

цьому саме ця влада виступає основною запорукою стабільності права як публічного, 

так і приватного. Більш того, як доводить Ш.Л.Монтеск’є, ми принципово не в змозі, 

уявити собі розвиток законів поза існуванням судової влади. Що саме мається на 

увазі? Йдеться не про те, що без судової влади закони не можуть прийматись (це 

доволі легко робити, як пише цей автор,  маючи лише законодавчу владу), а про те, 

що без неї не можна виносити рішення стосовно того, чи дотримуються ці закони, чи 

відбуваються порушення права, чи є ті або інші дії правомірними. У цьому моменті, 

як зазначає Ш.Л.Монтеск’є судову владу не може замінити а ні законодавча, а ні 

виконавча влада, а ні будь-який інший орган. У зв’язку з чим особливий інтерес 

представляє собою аналіз переходу від деспотичної до монархічної форми правління, 

який дається Ш.Л.Монтеск’є [231, c.70]. Зокрема він пише, що монархію від деспотії 

відрізняє те, що в основі останньої лежить не право а свавілля (свавілля деспота). 

Тому в умовах деспотії судова влада є зайвою, так саме як зайвими є і такі її ознаки 

як незалежність, законність і справедливість [231, c.72]. Однак щойно ми фіксуємо 

появу права, як постає цілком органічна потреба у судовій владі. У результаті чого, 

як доводить Ш.Л.Монтеск’є, судова влада не тільки виконує функції захисту права, 

але й виступає необхідним наслідком встановлення правового режиму як такого 

(тобто коли встановлюється санкціонована державою система імперативних 

загальнообов’язкових для держави і її громадян норм [182, c.15]). 
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Таким чином, навіть швидке звернення до історико-правової традиції дозволяє 

нам переконливо твердити, що органи судової влади традиційно розглядались як такі, 

що виступають одними з основних гарантів захисту прав людини. При цьому зараз 

ми згадали лише класичну теорію поділу влади. Однак, у цьому ж контексті цілком 

доречно навести оцінки судової влади, які надавались їй тими дослідниками, які так 

чи інакше розробляли проблеми правової держави. Наприклад, І.Кант, який, на думку 

багатьох дослідників стояв у джерел виникнення класичної теорії правової держави 

[317, c.33], вважав, що сама ідея правового влаштування суспільних відносин 

передбачає наявність судової влади, головним завданням якої є захист права та 

вирішення конфліктів на основі закону та принципу справедливості [140, c.695]. 

Отже, як ми бачимо, особлива увага, що повинна бути приділена аналізу ролі 

судової влади у процесі захисту прав і свобод людини і громадянина має своє 

науково-теоретичне обґрунтування. У зв’язку з чим доцільно нагадати ті, оцінки 

судової влади, що давались вітчизняними правознавцями минулого у контексті 

дослідження питань захисту прав громадян. Так, наприклад, видатний український 

мислитель, який зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняної філософії права 

П.Юркевич писав, що судова влада попереджає і поновлює правопорушення [382, 

c.655], виступає гарантією того, що право залишатиметься верховним і непорушним 

(оскільки єдиною інстанцією, яка здатна впливати на рішення судової влади є закон). 

Інший відомий український юрист С.Дністрянський (який був автором проекту 

Конституції ЗУНР) писав, що властиве праву “змагання до справедливості” чи 

“змагання до загального суспільного добра” [99, c.30] стає реальністю лише за умови, 

якщо права всіх громадян держави захищаються незалежним й неупередженим судом 

(до речі, саме таке становище для органів судової влади і намагався забезпечити 

С.Дністрянський у проекті Конституції ЗУНР). І, нарешті, один з найяскравіших 

представників київської школи правознавства Б.Кістяківський, вважав, що постання 

правової держави, яке він описував у термінах “перебудови та перетворення держави 

на правове явище” [153, c.348] можливе лише тоді, коли поряд з законодавчою і 

виконавчою владою постає незалежна система судів, які здатні у будь-який момент 

захистити порушене право. 
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Так саме про роль судової влади у захисті прав людини і громадянина пишуть і 

сучасні автори. Скажімо, І.Конюхова зазначає, що процес ствердження 

конституціоналізму і правової державності, який відбувається у напрямі забезпечення 

принципів верховенства права, захищеності прав людини та пріоритету прав людини 

над правами держави можливий лише за умови постання насправді незалежної 

судової влади, яка б виступила основною захисту прав людини і громадянина [171, 

c.17]. Це ж саме положення, але у контексті інтеграції України до європейського 

правового простору обґрунтовує А.Гетьман, який відмічає, що захист прав людини, 

який є незаперечною цінністю сучасних європейських держав, реалізується головним 

чином за рахунок побудови дієвої та ефективної судової влади [73, c.68]. Свої 

аргументи на користь цього положення свого часу пропонував В.Маляренко, пишучи, 

що намагаючись охарактеризувати діяльність судової влади та виміряти ефективність 

правосуддя ми повинні визнати, що вирішальним критерієм для цього виступає ніщо 

інше як здатність судів захистити права і  свободи громадян [207, c.7]. 

Втім, зазначений теоретичний зв’язок між ступенем розвитку судової влади, 

ефективністю її функціонування та рівнем захищеності прав людини у державі далеко 

не завжди реалізується на практиці. Ми маємо на увазі чисельні випадки 

дискредитації ролі судової влади, що мають місце за умов встановлення авторитарних 

або тоталітарних політичних режимів, коли вона перетворюється з гаранту захисту 

прав людини на “інструмент каральної політики” [139, c.148], на один з чисельних 

способів антидемократичного державного примусу, який дозволяє обмежувати права 

людини, знищувати будь-які прояви вільнодумства, реалізовувати політичні репресії 

тощо. У цьому сенсі, звертаючись до історичного досвіду України як однієї з 

посттоталітарних держав, не можна не відмітити, що властиве для інших розвинених 

країн ставлення до судової влади саме як до гаранту захисту та непорушності прав 

людини, почало формуватися в Україні лише разом із отриманням нею статусу 

самостійної держави та офіційного обрання нею курсу на побудову демократії і 

правового суспільства. 

Дійсно, у багатьох роботах, що так чи інакше ставлять на меті дослідження 

генезису судової влади в Україні відмічається, що проголошення незалежності, по 
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суті, виступило тим поштовхом, який повернув Україну на шлях демократичного 

розвитку і змусив кардинально переглянути як роль та призначення суду, так і ті 

функції, які він має реально виконувати у процесі захисту прав людини і громадянина. 

До речі, про це прямо писав  Б.Футей, який зазначав, що постання незалежної України 

тісно пов’язано з процесом встановлення життєздатної системи судів [357, c.101]. Цю 

ж думку обґрунтовував і такий відомий вітчизняний дослідник як М.Цвік, який  

наголошував, що саме Декларація про державний суверенітет, а пізніше – Акт 

проголошення незалежності заклали основу для сучасного сприйняття судової влади 

як гарантії захисту прав і свобод людини і громадяни [360, c.22].  До речі, ще в 90-х 

роках ХХ століття Верховний Суд України визначаючи завдання суддів  підвищення 

рівня правосуддя наголошував,  що у центрі уваги судів мають постійно перебувати 

питання неухильного виконання законодавства, спрямованого на посилення охорони 

життя, здоров’я, честі й гідності, недоторканності та безпеки людини, на захист прав 

усіх суб’єктів права власності й господарювання. Тобто, фактично, діяльність суду 

була чітко пов’язана з процесом захисту прав і свобод людини і громадянина. 

Водночас, описуючи процес формування судової влади як системи органів, що 

забезпечують захист прав і свобод людини і громадянина у його нормативно-

юридичному вимірі, слід зазначити, що важливим кроком в цьому напрямку стала 

судова реформа та внесення відповідних змін до Конституції України 2016 року. 

Головною метою судово-правової реформи проголошувалось формування 

незалежної судової влади, перебудова судової системи, вдосконалення форм 

судочинства. Реформа передбачала  гарантування самостійності і незалежність 

судових органів;  реалізацію демократичних ідей правосуддя, вироблені світовою 

практикою і наукою; створення досконалої системи законодавства про судоустрій, 

яке б забезпечило незалежність судової влади; поступово здійснити спеціалізацію 

судів; максимально наблизити суди до населення; чітко визначити компетенцію 

різних ланок судової системи; гарантувати право громадянина на розгляд його справи 

компетентним, незалежним і неупередженим судом. Реформа спрямована на 

досягнення європейських стандартів в сфері функціонування судової влади над 

впровадженням яких  ще наголошували з початку 90-х років ХХ століття. Причому 
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всі зазначені дії повинні були супроводжуватись реалізацією низки конкретних 

завдань, серед яких було названо:  створення такого судочинства, яке максимально 

гарантувало б право на судовий захист, рівність громадян перед законом, створило б 

умови для дійсної змагальності і реалізації презумпції невинності; відповідність 

нормативних актів з питань діяльності судів і органів юстиції вимогам міжнародних 

угод, ратифікованих Україною; радикальне реформування матеріального і 

процесуального законодавства, деідеологізація і наповнення його гуманістичним 

змістом; диференціювання форм судочинства, зокрема залежно від ступеню тяжкості 

злочину; розгляд окремих категорій судових справ суддями одноособово, а також 

колегіями професійних суддів та суддями з розширеною колегією судових 

засідателів; чітке визначення умов допустимості доказів; встановлення судового 

контролю за законністю і обґрунтованістю процесуальних рішень слідчих органів, які 

обмежують права громадян; перевірка законності і обґрунтованості судових рішень в 

апеляційному і касаційному порядку та за нововиявленими обставинами 

Трансформація судової влади, започаткована у зазначений  період -відбилась у 

процесі становлення системи вітчизняного законодавства, мала своєю основою 

запровадження у процес функціонування судової влади та здійснення правосуддя 

ряду фундаментальних принципів, які суто і дозволили їй згодом  перетворитись на 

центральний елемент у системі охорони і захисту прав людини і громадянина в 

Україні. Тому, продовжуючи наше дослідження, звернемося до більш ретельного 

аналізу зазначених принципів правосуддя. На сьогоднішній день ці принципи чітко 

зафіксовані як у Конституції України (ст.129), так і у Законі України “Про судоустрій 

і статус суддів” від 2 червня 2016 року. Причому, у контексті нашого дослідження 

слід відмітити, що у ст.2 цього закону завдання судової влади визначено наступним 

чином: “Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує 

кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих 

Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України”. Тобто, як ми бачимо, 

завдання захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо названо як мета 

функціонування судової влади. Реалізація цієї мети стає можливою на основі 
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запровадження в процес здійснення правосуддя ряду базових принципів, до яких ми 

повинні віднести наступні: 

1. Здійснення правосуддя лише судами. Тобто, правосуддя в Україні 

здійснюється виключно судами, а делегування функцій судів чи привласнення цих 

функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. 

2. Забезпечення права на судовий захист. Суть цього принципу полягає у тому, 

що усім суб’єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних 

інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону. Ніхто 

не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, до підсудності якого 

вона віднесена процесуальним законом. 

3. Принцип рівності перед законом і судом. На нормативному рівні його 

зафіксовано так: правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників 

судового процесу перед законом і судом незалежно від статі, раси, кольору шкіри, 

мови, політичних, релігійних та інших переконань, національного чи соціального 

походження, майнового стану, роду і характеру занять, місця проживання та інших 

обставин. 

4. Принцип забезпеченості правової допомоги. Тобто кожен має право 

користуватися правовою допомогою при вирішенні його справи в суді, для надання 

якої при вирішенні справ у судах діє адвокатура. 

5. Принцип гласності, який фіксує, що ніхто не може бути обмежений у праві на 

отримання в суді усної або письмової інформації щодо результатів розгляду його 

судової справи. При цьому розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім 

випадків, передбачених процесуальним законом. Учасники судового розгляду та інші 

особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові 

нотатки.  

6. Принцип обов’язковості судових рішень, згідно якого судові рішення, що 

набрали законної сили, є обов’язковими до виконання усіма органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об’єднаннями 

громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами на всій 
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території України, а невиконання судових рішень тягне передбачену законом 

відповідальність. 

7. Принцип самостійності судів і незалежність суддів. Хоча у нашому переліку 

він названий останнім, насправді, його доволі часто визначають як центральний 

принцип здійснення правосуддя та організації всієї системи судової влади [340, c.29].  

Фактично формулювання цього базового принципу здійснення правосуддя можна 

надати завдяки такій юридичній формулі: “суди здійснюють правосуддя самостійно, 

при виконанні цієї функції вони є незалежними від будь-якого впливу, нікому не 

підзвітними і підкоряються лише закону”. При цьому гарантії самостійності судів і 

незалежності суддів згідно закону забезпечуються: особливим порядком 

призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення суддів; 

незмінюваністю суддів та їх недоторканністю; порядком здійснення судочинства, 

встановленим процесуальним законом, таємницею постановлення судового рішення; 

забороною втручання у здійснення правосуддя; відповідальністю за неповагу до суду 

чи судді, встановленою законом; особливим порядком фінансування та 

організаційного забезпечення діяльності судів, встановленим законом; належним 

матеріальним та соціальним забезпеченням суддів; функціонуванням органів 

суддівського самоврядування; визначеними законом засобами забезпечення 

особистої безпеки суддів, їх сімей, майна, а також іншими засобами їх правового 

захисту. 

Одразу ж відмітимо, що до засад здійснення правосуддя часто відносять ще й 

інші принципи (наприклад, принцип колегіального та одноособового розгляду справ) 

[76, c.73-74].  Втім, оскільки зараз ми не ставимо на меті надати всебічний аналіз всіх 

принципів реалізації правосуддя в Україні, тому у подальшому дослідженні ми 

акцентуватимемо увагу виключно на тих принципах, які дозволяють судовій владі 

відігравати вирішальну роль у процесі захисту прав людини. Отже всі принципи 

правосуддя ми розглядатимемо виключно у контексті проблеми захисту прав людини 

і громадянина. Для цього спробуємо поставити наступне запитання: завдяки чому 

судова влада здатна виконувати визначене у Конституції України та законах завдання 

захисту прав людини і громадянина? Тобто які саме принципи, з тих що закладено в 
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основу формування і функціонування судової влади відіграють вирішальне значення 

для реалізації цієї мети? 

Зрозуміло, що досліджуючи взаємозв’язок двох суб’єктів правовідносин 

“судової влади” (судів, суддів) та “особи”, – адже захист прав людини завжди постає 

як одна з форм цього взаємозв’язку, – логічно починати з аналізу тих принципів, які 

виступають, так би мовити, формоутворюючими основами зазначеного зв’язку. Втім 

у випадку дослідження специфіки захисту прав людини судової владою такий 

традиційний методологічний підхід не спрацьовує. Справа у тому, що перш ніж 

ставити питання про основи процесу захисту органами судової влади прав і свобод 

людини і громадянина, ми повинні розглянути одну більш фундаментальну 

проблему. А саме: чи завжди судова влада здатна виконувати функцію захисту прав 

людини? Дійсно, як відомо з науки конституційного права та теорії держави і права, 

суди існують практично за будь-яких політичних режимів, не виключаючи навіть 

авторитарних і тоталітарних. Разом з тим, не викликає жодного сумніву, що сам факт 

формального існування судових органів влади ще не є надійною запорукою того, що 

ці органи здатні виступати гарантом захисту як права взагалі, так і безпосередньо прав 

людини. Тому, цілком очевидно, що у нашому випадку,  слід розпочинати не стільки 

з основ взаємодії органів судової влади та особи, скільки з основоположних 

принципів становища самої судової влади. Адже відмінність судів за умов різних 

політичних режимів полягає не в самому факті їх існування, а в тому, якими вони є. 

На нашу думку, таким “базовим” або “фундаментальним” принципом, який 

дозволяє судовій владі реалізовувати ефективний захист прав людини і громадянина 

є принцип незалежності. У цьому сенсі не можна не погодитись зі словами В.Бойка, 

що лише незалежний суд може здійснювати функцію правосуддя і тим самим 

захищати права і свободи людини [42, c.45]. Цю ж тезу аргументує В.Городовенко, 

пишучи, що відсутність забезпечення принципу незалежності правосуддя 

унеможливлює мову про об’єктивність і неупередженість у розгляді справ судом, а 

отже і про судовий захист прав і свобод людини і громадянина [79, c.42]. 

При цьому поняття “незалежності” не слід плутати з рядом інших термінів, які у 

сучасній юридичній науці вживаються поряд з ним. Свого часу на це вказував 
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В.Стефанюк, пишучи, що було б неправильно ототожнювати такі принципи як 

незалежність, самостійність, виключність та відособленість судової влади [323, c.6]. 

Тож яку роль відіграє принцип незалежності, якщо ми визначатимемо його як основу 

можливості ефективного захисту прав людини? Відповідь на це запитання, на думку 

автора, криється у самому понятті “захисту”. Тобто, якщо ми оперуємо поняттям 

“захисту прав людини”, то цілком очевидно, що ми повинні бути в змозі вказати на 

того чи іншого суб’єкта, який виступив порушником того чи іншого права, або дії 

якого складають потенційну загрозу чи для конкретного права людини чи для її 

конституційно-правового статусу в цілому (зараз під поняттям конституційно-

правового статусу людини ми маємо на увазі “загальні, основоположні засади, за 

допомогою яких у Конституції визначаються основні права, свободи і обов’язки 

людини і громадянина, а також гарантії їх здійснення” [355, c.120]). У випадку якщо 

таким суб’єктом порушення або загрози по відношенню до права людини виступають 

інші особи не наділені публічними владними повноваженнями, судова влада 

застосовує ті специфічні можливості, які надаються їй як повноважному органу 

державної влади. Однак таку загрозу по відношенню до прав людини може містити й 

сама держава (окремі органи державної влади, посадові або спеціально уповноважені 

особи). Тому, вживаючи поняття “ефективний захист” прав людини,  слід постійно 

мати на увазі два аспекти цієї проблеми. А саме: захищаючи права людини, судова 

влада повинна однаково ефективно діяти по відношенню до будь-яких порушників 

права й адекватно реагувати на будь-які загрози правам людини. 

Але, щойно сформульоване положення означає, що судова влада повинна мати 

певні гарантії того, що захищаючи права людини (навіть у тому випадку, коли захист 

цих прав може суперечити поточним інтересам правлячої верхівки), вона зможе 

протистояти тим органам державної влади, які умисно або неумисно припускають чи 

сприяють порушенню прав людини. 

Фактично такою гарантією і виступає незалежність судової влади. Тобто, якщо 

ми визнаємо принцип верховенства права і підпорядкування суддів виключно праву 

і закону, то тоді ми повинні визнати й те, що крім цієї інстанції суд не може бути 

підпорядкованим жодному органу державної влади, оскільки наявність факту 
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подібного підпорядкування автоматично означатиме, так би мовити, “юридично 

зарезервоване” право цього органу порушувати як закони держави, так і конкретні 

прав і свободи людини і громадянина. Тому принцип незалежності судової влади 

сьогодні закріплено практично у всіх конституціях демократичних держав. Скажімо, 

у Конституції Португалії у ст.205 та 206 містяться наступні норми: “Суди є органами 

влади з компетенцію відправлення правосуддя від імені народу… Суди є 

незалежними і підкорюються лише закону” [162, c.577]. В статті 101 Конституції 

Італійської Республіки 1947 року сказано: “Суди підпорядковуються лише закону” 

[162, c.440]. У Конституції Греції у ст.87 зазначено: “Правосуддя здійснюється 

судами, які складаються з постійних суддів, що користуються функціональною та 

персональною незалежністю. При виконанні своїх обов’язків судді підкорюються 

лише Конституції та законам; вони в жодному разі не зобов’язані підкорюватись 

положенням, які було введено в дію за відсутності Конституції” [162, c.277].  Така ж 

саме норма міститься і в Конституції Іспанії: “Судова влада виходить від народу і 

здійснюється від імені Короля суддями та магістрами, які є незалежними, 

незмінними, відповідальними перед законом і підлеглими лише закону” [162, c.396].  

У пар.2 розділу ХІ шведської «Форми правління» зазначено, що “жоден інший орган, 

в тому числі Риксдаг, не може встановлювати який вирок повинен винести суд в 

кожному конкретному випадку і яким чином суд повинен застосовувати правові 

норми при вирішенні справ” [162, c.720]. У Конституції Австрії ст.87 встановлює: 

“Судді є незалежними при здійсненні своїх судових обов’язків… Здійснюючи свої 

судові обов’язки судді розглядають справи… додержуючись лише закону” [162, c.56].  

Так саме цей принцип знайшов своєї фіксації і у конституціях країн-учасниць 

СНД. Скажімо, у ст.127 Конституції Азербайджану сказано, що судді є незалежними 

і підкорюються лише Конституції та законам Азербайджанської Республіки. Стаття 

77 Конституції Казахстану фіксує норму, що судді та суди при здійсненні правосуддя 

є незалежними. У Конституції Молдови – це ст.116: “Судді судових інстанцій є 

незалежними”. У Конституції України ст.126 чітко встановлює: “Незалежність і 

недоторканість суддів гарантується Конституцією і законами України. Вплив на 

суддю у будь-який спосіб забороняється” [168]. До речі, кажучи про принцип 
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незалежності суду, варто згадати, що його було встановлено ще у Конституції Пилипа 

Орлика 1710 року (“Пакти й конституції законів та вольностей війська 

запорозького”), в якій дії Генерального Суду щодо розгляду правопорушень були 

описані наступним чином: “Генеральний Суд … повинен винести рішення не 

поблажливе й лицемірне, а таке, якому кожен мусить підкорятися, як переможений 

законом” [165, c.21] (при цьому впливати на рішення суду заборонялось як самому 

“Ясновельможному Гетьману”, так і козацькій старшині, полковникам, генеральним 

радникам, і т.д.). Так саме про нього йшлося у ІІІ Універсалі Української Центральної 

Ради, де було наголошено на необхідності створення незалежного і справедливого 

суду, який би відповідав духові українського народу і був здатен захищати його 

права. 

Водночас, свідченням усвідомлення принципу незалежності суду як основи 

гарантування захисту прав і свобод людини і громадянина можуть послужити й чинні 

міжнародні нормативно-правові акти. Так, у Рекомендації №R(94)12 прийнятій 

Комітетом міністрів Ради Європи 13 жовтня 1994 року “Незалежність, дієвість та роль 

суддів” [291, c.3-4] було зазначено, що забезпечення захисту прав і свобод людини і 

громадянина передбачає здійснення законодавчих кроків у напрямі гарантування 

незалежності суду. Для цього необхідна реалізація наступних заходів: а) фіксація на 

конституційному рівні та на рівні вищих державних законів принципу незалежності 

судової влади при відправленні правосуддя; б) фіксація на конституційному рівні 

обов’язку органів законодавчої та виконавчої влади забезпечувати незалежність 

правосуддя та заборони їх втручання у здійснення правосуддя; в) всі питання щодо 

професійної кар’єри суддів мають вирішуватися органом, який би не входив до 

складу уряду чи адміністрації (у тому ж випадку якщо правові традиції тієї чи іншої 

держави передбачають процедуру призначення суддів урядовими структурами, то 

тоді має бути створено такий незалежний і компетентний орган, який би вносив 

урядові пропозиції щодо призначення суддів, забезпечував незалежність прийнятих в 

процесі правосуддя рішень від необґрунтованого зовнішнього впливу); г) в процесі 

прийняття рішень судді мають бути незалежними і діяти без будь-яких обмежень, 

стороннього впливу, тису, загроз (прямих чи непрямих), втручання з будь-якого боку 
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та з будь-якої причини; д) на розподіл справ не повинні впливати бажання будь-якої 

зі сторін, чи будь-яких осіб зацікавлених у справі; е) справа не може бути 

відкликаною у того чи іншого судді поза вагомих обставин, якими можуть бути лише 

серйозна хвороба судді чи конфлікт інтересів. 

       До того ж не можна забувати й про такий документ як “Основні принципи 

незалежності судових органів”, що були схвалені резолюціями Генеральної Асамблеї 

40/32 від 29 листопада 1985 р. та 40/146 від 13 грудня 1985 р., де закріплювались 

положення, щодо незалежності судових органів при здійсненні правосуддя і захисті 

прав людини і громадянина. Зокрема серед них було названо: а) незалежність судових 

органів при здійсненні правосуддя гарантується державою і фіксується в конституції 

чи законах країни, всі без виключення  державні органи та посадові особи 

зобов’язуються поважати та дотримуватися принципу незалежності судових органів; 

б) судові органи вирішують передані ним справи безпристрасно, на основі фактів, у 

відповідності до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, примусу, 

загроз чи інших форм втручання; в) судові органи мають компетенцію по відношенню 

до всіх питань судового характеру, а також мають виключне право  вирішувати чи 

входить надана їм справа до сфери встановленої законом компетенції; д) не повинен 

мати місце неправомірний чи несанкціонований вплив в процес здійснення 

правосуддя, а судові рішення винесені судами не підлягають перегляду (крім 

встановлених і чітко оговорених в законі випадків); є) кожна особа має право на 

правосуддя здійснюване звичайним судом чи трибуналом, які застосовують 

встановлені законом юридичні процедури; ж) принцип незалежності судових органів 

дає судовим органам право і вимагає від них забезпечення справедливого ведення 

судового розгляду та дотримання прав учасників процесу; з) кожна держава повинна 

надати відповідні засоби, які б дозволили судовим органам належним чином 

виконувати свої функції [218, c.169]. 

    Водночас, повертаючись до національного законодавства України, слід відзначити, 

що, крім Конституції, принцип незалежності знайшов своє відображення і в ряді 

інших законодавчих актів. Наприклад, у ст.3 Закону України “Про судоустрій і статус 
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суддів” від 2 червня 2016 року [125] зазначено, що судді у своїй діяльності щодо 

здійснення правосуддя є незалежними, що 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 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. При цьому всі державні органи, установи та організації, органи 

місцевого самоврядування, громадяни та їх об’єднання зобов’язані поважати 

незалежність судових органів і не посягати на неї. 

Також, зміст цього принципу організації та функціонування судової влади 

закріплено й у чинному процесуальному законодавстві. Так, у ст.21 Кримінального 

Процесуального кодексу України вказано: “Кожному гарантується право на 

справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і 

неупередженим судом, створеним на підставі закону”. 

Таким чином, розглядаючи систему принципів правосуддя як гарантію 

ефективного захисту прав і  свобод людини і громадянина, ми маємо наголосити, що 

базовим принципом, який взагалі дозволяє органам судової влади реалізовувати 

правозахисну діяльність, є принцип незалежності суду при здійсненні правосуддя. У 

цьому плані не можна не згадати слова В.Бойка, який писав, що без незалежного суду 

неможливий не тільки захист прав людини, але й саме існування демократичної і 

правової держави [41, c.57]. 

До речі, на те що принцип незалежності правосуддя не є суто “технічним” 

питанням  і відіграє ключове значення у процесі захисту прав і свобод людини 

свідчать і рішення Європейського суду з прав людини. Так, наприклад, у Рішенні у 
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справі “Sovtransavto Holding v. Ukraine” (ухвалено 25 липня 2002 року) було вказано 

на порушення ч.1 ст. 6 Конвенції щодо права на справедливий розгляд незалежним 

судом, оскільки мали місце непоодинокі втручання з боку найвищих органів 

державної влади у судовий процес, що свідчать як про недотримання принципу 

незалежності суду, так і про неповагу до нього з боку органів державної влади [61, 

c.283]. 

Втім, як було зазначено вище, принцип незалежності судової влади стосується не 

стільки процесу захисту прав людини і громадянина, скільки судової влади як такої, 

а отже виступає умовою реалізації органами судової влади правозахисної діяльності. 

У цьому сенсі, як зазначає Ю.Францифоров, незалежність правосуддя – це одночасно 

і його базовий принцип й загальна умова захисту прав і свобод людини [354, c.14]. 

Тому продовжуючи наше дослідження, ми повинні звернутись до аналізу тих 

принципів правосуддя, які забезпечують сам процес захисту прав людини, а також 

того, яким чином вони закріплюються на законодавчому рівні. На думку 

В.Крутських, до таких принципів правосуддя, що уможливлюють реалізацію судовою 

владою правозахисної функції є принципи рівності, відкритості і змагальності [44, 

c.528]. Доволі часто до цих принципів надають ще принципи доступності правосуддя 

(адже, як цілком справедливо пише Д.Козак, “недоступне” правосуддя та 

“недоступна” судова влада просто не здатні захищати права людини, оскільки однією 

з умов захисту права судовою владою є забезпечення самого права на захист, яке 

набуває свого виразу через принцип доступності правосуддя [158, c.8]) та принцип 

забезпеченості судового захисту [342, c102]. Хоча, навіть виходячи з назв цих 

принципів правосуддя можна зробити висновок про їх внутрішній зв’язок. Дійсно, 

кажучи про гарантії забезпеченості судового захисту мається на увазі ніщо інше як 

створення для особи реальної можливості не лише звернутися до суду, але й отримати 

у “розумні терміни” професійне судове рішення. До речі, про важливість дотримання 

строків при здійсненні правосуддя було наголошено у Постанові Пленуму 

Верховного Суду України “Про строки розгляду судами України кримінальних і 

цивільних справ” від 1 квітня 1994 року, у якій зазначалось, що навмисне порушення 

процесуального закону чи несумлінність, які спричинили несвоєчасний розгляд та 



 
 

77 

тяганину при розгляді кримінальних або цивільних справ та істотно обмежили права 

і законні інтереси громадян, слід розглядати, з урахуванням конкретних обставин, як 

неналежне виконання професійних обов’язків судді. 

Отже, повертаючись до групи основних принципів правосуддя, які утворюють 

фундамент ефективного захисту прав і свобод людини і громадянина, варто 

звернутися з цієї точки зору до принципів рівності, відкритості та змагальності. 

Доволі часто у спеціальних дослідженнях, що присвячені окремим питанням 

функціонування органів судової влади, ці принципи розглядаються відособлено. 

Втім, у нашому випадку, якщо ми досліджуватимемо їх у контексті загальної 

проблеми захисту прав людини, всі вони постають не як окремі вимоги, які 

висуваються по відношенню до процесу правосуддя, а як цілісна система положень, 

що забезпечує реалізацію ефективного захисту права. Тому у подальшому 

дисертаційному аналізі, висвітлюючи зміст кожного з цих принципів, ми 

намагатимемося не стільки розмежувати їх, скільки продемонструвати їх взаємодію з 

метою реалізації загальної цілі ефективної правозахисної діяльності. 

Фактично принцип рівності зафіксовано в Україні на конституційному рівні у 

ст.21 (“Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності і правах”) та ст.24 (“Громадяни мають 

рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом”). З точки зору 

процесу захисту прав людини цей принцип може бути розглянуто у декількох 

аспектах. По-перше, це рівність у праві до звернення до суду. Нагадаємо, що це право 

закріплюється ст.55 Конституції України і надає можливість кожній особі (тобто 

громадянам, іноземцям, особам без громадянства) звертатися до суду для захисту 

своїх прав і свобод. Як випливає з наведеного формулювання значення цього аспекту 

принципу рівності для процесу захисту прав людини і громадянина полягає у тому, 

що сам цей захист стає універсальним щодо кола своїх об’єктів. Тобто у даному 

випадку йдеться не стільки про універсальність самого захисту (те, що може бути 

захищене будь-яке право), скільки про універсальність кола суб’єктів, які можуть 

звертатись за захистом прав до органів судової влади. Інакше кажучи, принцип 

рівності насамперед гарантує будь-яким особам рівне право на звернення до суду, і 

відповідно – рівне право на можливість судового захисту. Причому, забезпечення 
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принципу рівності на звернення до суду передбачає, що воно не повинно мати 

дискримінаційних обмежень не лише щодо раси, релігійної приналежності, 

соціального стану, і т.д., але й не повинно обмежуватись фінансово-економічними 

факторами [17, c.41]. Останнє особливо важливо з огляду на те, що діяльність органів 

судової влади із захисту прав людини у переважній більшості країн (у тому числі й в 

Україні) пов’язана із необхідністю сплати судових витрат, які призначаються ще до 

того, як виноситься те чи інше рішення у справі. У зв’язку з чим надзвичайно 

показовим є Рішення Європейського суду у справі “Kreuz v. Poland” (ухвалено 19 

червня 2001 року) [61, c.262]. Тобто поточні судові витрати, які покладаються на 

учасників судового процесу, не повинні істотно обмежувати їх право на участь у 

судовому процесі або право надавати суду докази. 

По-друге, важливим аспектом принципу рівності, є рівність всіх, хто звертається 

до суду, перед судом. Цей аспект принципу рівності характеризує сам процес 

здійснення судового захисту права. Тобто універсальним є не лише право звернення 

до суду, але й той статус, який отримують учасники судового розгляду. У даному разі 

вживаючи поняття “універсальність” по відношенню до статусу учасників судового 

процесу ми маємо на увазі те, що всі вони повинні мати рівний обсяг прав та 

обов’язків, які відображають їх процесуальне положення. 

До певної міри, проводячи паралель з принципом незалежності, можна сказати, 

що так саме як принцип незалежності є умовою захисту прав особи з позиції судової 

влади (як було обґрунтовано вище, лише незалежна судова влада здатна 

реалізовувати правозахисну діяльність), принцип рівності є умовою захисту прав 

особи з позицій самої особи. Інакше кажучи, механізм судового захисту прав людини 

і громадянина може бути запущений та ефективно діяти лише за двох умов. По-

перше, якщо судова влада є незалежною. По-друге, – якщо ті, хто звертається до суду 

за захистом своїх прав є рівними: а) у своєму праві звернення до суду; б) перед судом; 

в) перед законом. 

Щоправда, кажучи про рівність всіх перед законом, доволі часто наводять у 

якості контраргументу зафіксований у законодавстві багатьох країн спеціальний 

порядок притягнення до суду окремих груп громадян (насамперед, тих які обіймають 
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ті або інші посади, або, якщо вони відносяться до визначених у законі категорій 

населення). Як приклад можна навести норму ст.27 Закону України “Про статус 

народного депутата України” від 17 листопада 1992 року [126],  де вказується, що 

народному депутату гарантується депутатська недоторканність на весь строк 

здійснення депутатських повноважень і він не може бути без згоди Верховної Ради 

України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи 

заарештований (ця ж норма міститься й у ст.80 Конституції України). Так саме 

спеціальний порядок притягнення до судової відповідальності передбачений для 

суддів, працівників прокуратури, інших посадових осіб. 

Однак, насправді, встановлення подібних виключень жодним чином не порушує 

принцип рівності. По-перше, у даному випадку йдеться не про нерівність у правах, 

або точніше – нерівність різних громадян перед законом, а лише про різні процедури 

реалізації права. Тобто у залі судового засідання для суду як пересічний громадянин, 

так і, наприклад, народний депутат є рівними за обсягами своїх прав. Cлід зауважити, 

що обсяг цих прав залежить виключно від процесуального становища цих суб’єктів, 

а не від їх посадового положення. По-друге, зазначені юридичні норми не є певними 

“привілеями”, які порушують принцип рівності всіх перед законом, а являють собою 

гарантії успішного здійснення діяльності цілого ряду осіб. Як приклад, що 

безпосередньо пов’язаний з темою дисертаційного дослідження, можна навести 

суддів судів України, для яких законом встановлено спеціальний порядок 

притягнення до відповідальності. Дійсно, ретельний аналіз змісту цієї норми 

засвідчує, що зазначений спеціальний порядок, має на меті не порушення принципу 

рівності, а забезпечення принципу незалежності суду. 

Якщо ж ми повернемось до прикладу із депутатською недоторканістю, яка, 

виходячи з логіки цього аргументу порушує принцип рівності, то тут, на нашу думку 

доцільно згадати Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин 

першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин 

першої, другої, третьої статті 27 Закону України “Про статус народного депутата 

України” та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про 
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офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України 

стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської 

недоторканності) від 26 червня 2003 року [295], де прямо зазначалось, що депутатська 

недоторканність є елементом статусу народного депутата України і конституційною 

гарантією, яка спрямована на  створення належних умов для безперешкодного та 

ефективного здійснення ним депутатської діяльності (депутатських повноважень). 

Тобто вона не є особистим привілеєм, а має публічно-правовий характер. Таким 

чином, як ми бачимо, наведений аргумент стосовно нормативно-юридичних 

“виключень” ні в якому разі не заперечує принципу рівності всіх перед законом, так 

саме як і факт наявності подібних “виключень” (хоча, на думку автора, у даному 

випадку краще вживати поняття “спеціального порядку” реалізації прав і обов’язків) 

не свідчить про незабезпеченість у державі принципу рівності всіх перед законом. 

Тісно пов’язаним із принципами незалежності та рівності правосуддя, які 

виступають основою судового захисту прав і свобод людини і громадянина, є 

принцип гласності. Більш того, на думку деяких дослідників, цей принцип є 

своєрідною “похідною”, що постає як результат взаємодії принципів незалежності і 

рівності [168, c.648]. Справді, саме гласність як принцип правосуддя виступає 

надійним підтвердженням того, що судова влада є незалежною, а учасники судового 

розгляду є рівними як перед законом, так і перед судом. У цьому сенсі, цілком 

виправданою є позиція тих науковців, які характеризуючи основні умови постання 

громадянського суспільства і правової, демократичної держави, кажуть не просто про 

регламентований законом судовий процес, але про “відкритий процес”, який гарантує 

одночасно як судову незалежність, так і рівність сторін [207, c.5]. Недарма, гласність 

правосуддя постає як вимога, що захищає людину від таємного правосуддя, яке б не 

підпадало під контроль громадськості [161, c.57] 

Свого часу про небезпеку, яку може приховувати спотворення цього принципу 

правосуддя попереджав у своїй роботі “Конституційна держава” такий відомий 

вітчизняний юрист як С.Котляревський [181, c.252].  Втім, чи не найбільш 

переконливим свідченням важливості та значущості принципу гласності у 

відправленні правосуддя для захисту прав і свобод людини і громадянина є практика 
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діяльності судів в умовах тоталітарних режимів (зокрема за часів сталінського 

правління), коли закритість та непрозорість судового розгляду не просто 

перетворювали органи судової влади на знаряддя в руках владної верхівки, але 

фактично унеможливлювали захист прав і свобод людини, позбавляючи його будь-

яких гарантій і ставлячи у залежність виключно від таємних рішень та вказівок 

тоталітарної партії. Дійсно eфективний захист прав людини можливий лише в умовах 

гласного судового розгляду, оскільки тоді значно складніше засудити невинну 

людину або призначити їй непомірно суворе покарання [197, c.117]. 

Традиційно принцип гласності правосуддя розглядається одночасно і як право 

сторін на гласний судовий розгляд, і як обов’язок суду забезпечити гласність 

судочинства [215, c.2-3]. Подібний спосіб аналізу принципу гласності 

підтверджується й зверненням до чинного законодавства. Дійсно, згідно закону 

принцип гласності передбачає можливість присутності у суді як учасників судового 

процесу, так і всіх бажаючих бути свідками реалізації процесу правосуддя, 

включаючи й засоби масової інформації. Стосовно діяльності останніх, то ст.11 

Закону України “Про судоустрій і статус суддів” прямо вказано, що учасники 

судового розгляду та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають 

право робити фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням 

стаціонарної апаратури (але не транслювати судове засідання) без отримання 

попереднього дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених 

процесуальним законом. Водночас, забезпечення гласності правосуддя відбувається 

завдяки нормі про повну фіксацію судового процесу технічними засобами. У зв’язку 

з чим варто нагадати положення п.6 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу 

України, яке визначає як безумовну підставу для визнання недійсності будь-яких 

процесуальних дій через відсутність їх фіксування технічними засобами у ході 

судового процесу в передбачених кодексом випадках. 

Щоправда, так саме як і по відношенню до принципу рівності правосуддя у 

здійсненні захисту прав людини, стосовно принципу гласності часто висувається 

аргумент, який вказує на те, що цей принцип не може розглядатись як універсальна 

гарантія захисту прав людини і громадянина, оскільки законодавством багатьох країн 
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передбачено норми, які припускають обмеження принципу гласності. Справді, чинне 

законодавство України припускає можливість слухання справи у закритому судовому 

засіданні за вмотивованим визначенням суду або постановою судді у справах про 

злочини осіб, які не досягли 16-річного віку, у справах про статеві злочини, в інших 

справах з метою запобігання розголошенню відомостей про інтимні сторони життя 

осіб, які беруть участь у справі, а також забезпечення таємниці усиновлення. Також у 

ст.7 Цивільного процесуального кодексу України (надалі – ЦПК: авт.) зазначено, що 

розгляд справ у всіх судах є відкритим,  за винятком  випадків, коли це суперечить 

інтересам охорони державної або іншої захищеної законом таємниці. 

Однак, чи може цей аргумент, який вказує на можливі обмеження принципу 

гласності, стати підставою для заперечення універсального значення цього принципу 

для захисту прав і свобод людини і громадянина органами судової влади?  

На нашу думку, ні. По-перше, навіть закриті судові розгляди не можуть бути 

визначені як такі, що цілком виключають гласність судового розгляду. Зокрема, у тій 

же ст.7 ЦПК зазначається, що в закритому судовому засіданні присутні особи, які 

беруть участь у справі, а в необхідних випадках також свідки, експерти, спеціалісти і 

перекладачі. У цьому сенсі обмеження гласності правосуддя жодною мірою не може 

інтерпретуватись як порушення загального принципу гласності, адже, згідно ст.411 

ЦПК, судове рішення підлягає скасуванню, якщо справу розглянуто у відсутності 

будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, не повідомлених про час і місце судового 

засідання, або якщо суд вирішив питання про права і обов’язки осіб, які не були 

залучені до участі в справі. Тобто ця стаття чітко вказує на те, що навіть у випадках 

процесуального обмеження принципу гласності його порушення є підставою для 

скасування судового рішення. 

По-друге, навіть у закритому судовому засіданні слухання справи ведеться з 

додержанням усіх правил судочинства. А отже рішення судів у всіх випадках 

проголошуються прилюдно (крім рішень про усиновлення у випадках, передбачених 

статтею 226 Сімейного кодексу України). 

І, нарешті, по-третє, вказуючи на можливі випадки обмеження принципу 

гласності слід чітко усвідомлювати сутність тих причин, які, на думку законодавця, 
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виступають виправданням для часткового обмеження принципу гласності. Всього ці 

причини можна розподілити на дві категорії. Одна з них – це охорона державної 

таємниці. На перший погляд може здатись, що подібне визнання пріоритету інтересів 

держави над правами людини (зараз мається на увазі право на гласний судовий 

розгляд) входить у суперечність з нормами ст.3 Конституції України). Втім такий 

висновок не бере до уваги положення Закону України “Про державну таємницю” від 

21 січня 1994 року, де вказано, що державна таємниця – це вид таємної інформації, 

що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх 

відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може 

завдати шкоди національній безпеці [118]. Водночас у ст.8 цього закону міститься 

положення, згідно якого забороняється віднесення до державної таємниці будь-яких 

відомостей, якщо цим будуть звужуватися зміст і обсяг конституційних прав та 

свобод людини і громадянина, завдаватиметься шкода здоров’ю та безпеці населення. 

У зв’язку з чим не відноситься до державної таємниці інформація: про стан довкілля, 

про якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні 

природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і 

загрожують безпеці громадян; про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, 

включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне 

забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, 

освіти і культури населення; про факти порушень прав і свобод людини і 

громадянина; про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб; інша інформація, яка відповідно до законів та  

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, не може бути засекречена. Таким чином, як ми бачимо, у даному випадку 

поняття “державна таємниця” та “інтереси держави” жодною мірою не входить у 

суперечність з поняттям “права людини і громадянина”, оскільки самі інтереси 

держави полягають у забезпеченні гарантованості та захисту прав всіх її громадян. У 

цьому сенсі часткове обмеження права на гласний судовий розгляд має своєю 

основою міркування забезпеченості прав інших громадян (кількість яких, може 

дорівнювати кількості всього населення держави), які можуть виявитись у небезпеці 



 
 

84 

у разі розголошення відомостей, що віднесено у встановленому законом порядку до 

державної таємниці. 

Друга причина, яка лежить в основі визнання можливості обмеження принципу 

гласності, – це охорона прав самих же учасників судового процесу, коли повна 

гласність судового процесу може принести значну шкоду як самим учасникам 

процесу (наприклад, у справах про усиновлення), так і іншим особам. Тобто, як ми 

бачимо, у даному випадку, право на гласний судовий розгляд обмежується не 

свавільним рішенням держави, яке б могло знизити рівень захищеності прав і свобод 

людини, а іншими правами тих осіб, які беруть участь у справі або мають 

безпосереднє відношення до неї. 

І, нарешті, останнім з принципів правосуддя, який має вирішальне значення для 

процесу захисту прав і свобод людини і громадянина є принцип змагальності, зміст 

якого, за словами Л.Малахової, полягає у тому, що правозахисна діяльність суду 

визначається не у термінах підтримки тієї або іншої сторони процесу, а у пошуку і 

встановленні істини [203, c.27]. По суті, змагальний характер процесу при здійсненні 

правосуддя і захисті прав людини і громадянина здійснюваного органами судової 

влади випливає з щойно проаналізованих принципів. Дійсно, якщо суд є незалежним 

(у тому числі й від впливу сторін, які зацікавлені у тому чи іншому судовому рішенні), 

самі сторони є рівними, а процес проходить гласно (тобто у процесі дослідження та 

надання доказів жодна із сторін не має будь-яких привілеїв перед іншою), то єдиною 

можливою формою такого процесу є змагальна. Це положення  може бути 

зафіксоване наступним чином: рівність сторін передбачає змагальну форму процесу, 

і навпаки – лише за умов змагального процесу можна гарантувати рівність сторін [1, 

c.10].  

Інакше кажучи, цю ж саме тезу можна сформулювати наступним чином, якщо 

захист прав людини і громадянина здійснюється незалежним судом на основі 

принципів рівності та гласності, то цей процес може проходити лише у змагальній 

формі. За цієї причини принцип змагальності тлумачиться багатьма авторами не лише 

як один з основних принципів правосуддя [238, c.53],  але й як одна з центральних 

гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина у правозахисній діяльності 
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органів судової влади [374, c.21]. Зрозуміло, що для реалізації цієї форми судового 

процесу необхідні три вимоги, поєднання яких, суто, і формує змагальний процес. 

По-перше, – це незалежний суд, який може безпристрасно, на основі розглянутих під 

час судового засідання фактів винести справедливе рішення, що відповідає закону. 

По-друге, – це відкритий для всіх сторін судового розгляду порядок вирішення 

справи. І, нарешті, по-третє, – це чітке розмежування процесуальних функцій. Саме 

тому, змагальність включає у себе такі три обов’язкові елементи як: незалежне 

становище суду, рівноправність сторін та розмежування процесуальних функцій [209, 

c.7]. 

Фактично остання з перелічених вимог виступає наслідком реалізації принципу 

рівності, оскільки для того, щоб сторони були рівними, логічно і юридично 

необхідно, щоб була забезпечена така базова умова як наявність самих сторін. Тобто 

для змагального процесу властиве чітке розмежування принаймні декількох основних 

типів функцій. Для кримінального процесу – це функції обвинувачення, захисту та 

вирішення справ, для цивільного – функції вирішення справи, позивача, відповідача, 

третіх осіб та інших осіб, що беруть участь у справі. При цьому принцип змагальності 

відображено у ряді статей, які регламентують як кримінальний, так і цивільний 

процес. 

Наприклад, змагальність у кримінальному процесі набуває свого 

безпосереднього виразу у тому, що потерпілий, обвинувачений, підсудний, захисник, 

цивільний позивач та їх представники наділяються рівними можливостями та 

правами щодо надання доказів суду та участі у їх дослідженні. Скажімо, у ч.3 ст.42 

КПК зазначається, що підозрюваний та обвинувачений мають право: знати, у 

вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують; 

бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК, а також 

отримати їх роз’яснення; на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до 

першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність 

спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх 

кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших 

процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального 
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провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у 

випадках, передбачених КПК та/або законом, що регулює надання безоплатної 

правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів на її оплату; не 

говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який 

момент відмовитися відповідати на запитання; давати пояснення, показання з 

приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати; 

вимагати перевірки обґрунтованості затримання; у разі затримання або застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – на негайне повідомлення членів 

сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування 

згідно з положеннями статті 213 КПК; збирати і подавати слідчому, прокурору, 

слідчому судді докази; брати участь у проведенні процесуальних дій; під час 

проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та 

заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу; 

застосовувати з додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні 

процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд 

мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої 

процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою 

нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи 

стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) 

вмотивована постанова (ухвала); заявляти клопотання про проведення процесуальних 

дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, 

житла тощо; заявляти відводи; ознайомлюватися з матеріалами досудового 

розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 КПК, та вимагати відкриття 

матеріалів згідно зі статтею 290 КПК; одержувати копії процесуальних документів та 

письмові повідомлення; оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, 

прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому КПК; вимагати відшкодування 

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури 

або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо 

підозра, обвинувачення не підтвердилися; користуватися рідною мовою, отримувати 
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копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі 

необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави. 

Крім того, обвинувачений має право: 1) брати участь під час судового розгляду 

у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати 

виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; 

2) збирати і подавати суду докази; 3) висловлювати в судовому засіданні свою думку 

щодо клопотань інших учасників судового провадження; 4) виступати в судових 

дебатах; 5) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом 

судового процесу, які йому зобов’язані надати уповноважені працівники суду, і 

подавати щодо них свої зауваження; 6) оскаржувати в установленому КПК порядку 

судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та 

касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення; 7) отримувати 

роз’яснення щодо порядку підготовки та використання досудової доповіді, 

відмовлятися від участі у підготовці досудової доповіді; 8) брати участь у підготовці 

досудової доповіді, надавати представнику персоналу органу пробації інформацію, 

необхідну для підготовки такої доповіді, ознайомлюватися з текстом досудової 

доповіді, подавати свої зауваження та уточнення. 

У ст.56 за потерпілим і його представником закріплюється право: 1) бути 

повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені КПК; 2) знати сутність 

підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування 

щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального 

провадження та закінчення досудового розслідування; 3) подавати докази слідчому, 

прокурору, слідчому судді, суду; 4) заявляти відводи та клопотання; 5) за наявності 

відповідних підстав – на забезпечення безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів 

своєї сім’ї, майна та житла; 6) давати пояснення, показання або відмовитися їх давати; 

7) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, 

суду в порядку, передбаченому КПК; 8) мати представника та в будь-який момент 

кримінального провадження відмовитися від його послуг; 9) давати пояснення, 

показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок 

держави користуватися послугами перекладача в разі, якщо він не володіє державною 
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мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження; 10) на відшкодування 

завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом; 

11) знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього 

кримінального правопорушення, в порядку, передбаченому КПК, у тому числі після 

відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 КПК, а також знайомитися з матеріалами 

кримінального провадження, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього 

кримінального правопорушення, у випадку закриття цього провадження; 12) 

застосовувати з додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні 

процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд 

вправі заборонити потерпілому застосовувати технічні засоби при проведенні 

окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою 

нерозголошення даних, які містять таємницю, що охороняється законом чи 

стосується інтимних сторін життя людини, про що виноситься (постановляється) 

вмотивована постанова (ухвала); 13) одержувати копії процесуальних документів та 

письмові повідомлення у випадках, передбачених КПК; 14) користуватися іншими 

правами, передбаченими КПК. Зрозуміло, що ключовою вимогою для змагального 

процесу, яка дозволяє, за словами П.Шевчука, ефективно здійснювати захист прав і 

свобод людини і громадянина (навіть у тому разі, якщо ця особа займає процесуальне 

становище відповідача або підсудного) є норма, що гарантує сторонам рівні 

можливості у наданні та дослідженні доказів [369, c.20]. Цієї ж думки дотримується і 

такий російський дослідник як В.Жуйков, пишучи, що принцип змагальності 

правосуддя реалізується перш за все в процесі доказування (надання і дослідження 

доказів суду) [103, c.24]. Саме тому, як у кримінальному, так і в цивільному процесі 

всім учасникам судового розгляду надається право надавати докази та приймати 

рівну участь у їх дослідженні. 

По суті, забезпечення реалізації принципу змагальності у процесі судового 

захисту прав людини передбачає також специфічне визначення положення суду по 

відношенню до учасників процесу. В умовах авторитарних і тоталітарних політичних 

режимів судові органи як органи державної влади завжди виступають на боці 

держави. У цьому випадку завданням суду є не стільки захист прав людини, скільки 
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відстоювання інтересів держави незалежно від того чи входять вони у суперечність з 

правами особи і чи заперечують вони конституційні права і свободи людини і 

громадянина. Втім, якщо ми маємо справу із змагальним процесом, то цілком 

очевидно, що виконуючи функцію правосуддя суд не може ставати на жодну з сторін, 

які є учасниками судового розгляду. А отже його характерною рисою є 

безпристрасність, а його завданням – встановлення істини і винесення 

обґрунтованого правового рішення [362, c.28]. 

Таким чином, розглянувши деякі принципи правосуддя, що формують основу 

ефективного захисту прав людини і громадянина органами судової влади (знову ж 

таки наголосимо, що у цьому підрозділі ми ставили на меті не дослідження засад або 

принципів судочинства в Україні, а виключно аналіз тих принципів правосуддя, які 

уможливлюють формування та функціонування ефективної систем захисту органами 

судової влади прав людини і громадянина) ми можемо вказати, що саме завдяки їм 

правозахисна діяльність судів набуває своєї практичної реалізації. При цьому 

характеристика сутності та змісту зазначених принципів дозволяє зробити висновок, 

що захист прав людини постає не просто як одна з зовнішніх функцій органів судової 

влади, але набуває своєї визначеності на структурно-організаційному рівні 

конституювання судової влади як такої. Тобто для того, щоб суди могли захищати 

права людини, забезпечувати такі принципи правової держави як верховенство права, 

законність, пріоритет прав людини і громадянина ці суди повинні бути, по-перше, 

незалежними, а по-друге, саме правосуддя повинно базуватись на принципах 

рівності, гласності та змагальності. Більш того, всі ці принципи складають цілісну 

систему гарантій захисту прав людини, і порушення будь-якого з них має своїм 

наслідком не лише зниження ефективності правозахисної діяльності, але й ставить 

під загрозу процес захисту прав людини як такий. 

Однак, щойно вживши поняття “гарантій” захисту прав людини у 

функціонуванні органів судової влади ми застосували його виключно по відношенню 

до умов реалізації правозахисної діяльності (тобто стосовно розглянутих нами 

принципів правосуддя). Але, як відомо, у науці конституційного права це поняття 

розглядається ще в одному аспекті. Мається на увазі те, що система гарантій охоплює 
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не лише умови захисту прав людини у функціонуванні судів як органів державної 

влади, але й гарантії дотримання прав людини у самій правозахисній діяльності судів. 

Тому логічним продовженням нашого дисертаційного дослідження у цьому розділі 

роботи має стати звернення до питання пов’язаного з аналізом гарантій дотримання 

прав людини у діяльності органів судової влади. 

 

2.2  Гарантії дотримання прав людини у діяльності органів судової влади 

Як було продемонстровано під час попереднього розгляду судової влади і 

захисту прав людини в Україні, закріплений у конституціях багатьох сучасних 

демократичних держав (і в тому числі й України) принцип пріоритету прав людини і 

громадянина означає не лише їх домінування по відношенню до специфічних 

державних інтересів, коли держава починає діяти в режимі правової держави і її дії 

стають обмеженими нормами права, але й відповідний обов’язок органів державної 

влади забезпечувати та гарантувати ці основоположні права і свободи громадян. 

Безумовно, що як така мета забезпечення охорони і захисту прав людини не може 

бути пов’язана зі сферою компетенції якоїсь однієї з гілок державної влади, чи 

якогось одного органу державної влади, але порівнюючи характер функціонування 

різних гілок державної влади, їх цілі та конкретні повноваження, ми маємо 

відзначити, що пріоритетне місце гаранту прав людини (адже, як зазначала 

Я.Шевченко, в сучасній правовій дійсності йде “безупинний процес підняття 

значення людини” [367, c.373]) належить саме судовій владі та суду як органу, що 

здійснює ряд важливих завдань, серед яких центральне місце посідає функція 

правосуддя. 

Саме тому, не лише на рівні національного законодавства, але й міжнародних 

нормативно-правових актів закріплено цілий ряд важливих гарантій дотримання прав 

людини в процесі здійснення судочинства. Зокрема, серед таких актів міжнародного 

характеру можна згадати Європейську Конвенцію про захист прав людини і її 

основних свобод, де серед цих гарантій визначено наступні: судова влада в особі 

судових органів повинна забезпечити справедливе ведення судового розгляду, 
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дотримання прав обвинувачених та затриманих осіб, а також всіх інших осіб, які 

приймають участь у кримінальному чи цивільному процесі (ст.5, 6, 7 Конвенції); 

кожен затриманий повинен негайно бути відведеним до судді і має право на судовий 

розгляд в розумні терміни чи на звільнення від суду (п.3 ст.5); будь-яка особа може 

бути позбавлена свободи лише за умови винесення відповідного рішення 

компетентним судом (п.1 ст.5); кожен чиї права були порушені внаслідок 

припущення судової помилки має право на компенсацію шкоди (п.5 ст.5 Конвенції  

та ст.3 Протоколу №7) [218, c.541]. 

Отже успішність виконання судовою владою завдання захисту прав і  свобод 

людини і громадянина залежить від багатьох факторів (це реальна, а не лише 

декларована, незалежність судової влади, яка включає в себе матеріально-фінансову, 

організаційну та кадрову незалежність [110, c.228], а також цілий ряд інших 

чинників). Але серед всіх них слід особливо відзначити таку гарантію об’єктивного 

вирішення спорів в суді як процесуальна форма. Причому як така процесуальна 

форма (сам судовий процес та його регламентація) жодним чином не повинні 

тлумачитися у якості результату творчості “крючкотворів-бюрократів” [195, c.21], а 

навпаки, мають сприйматися як науково обґрунтований, вивірений в судовій 

практиці, спосіб розшуку і утвердження істини, як неодмінна умова, що забезпечує 

торжество справедливості, а отже – і захист конституційних прав особи. 

Дійсно, як така властивість врегульованності процесу відправлення судової 

влади фіксується навіть на рівні визначення правосуддя. Так скажімо, у визначенні 

Є.Лукашевої правосуддя тлумачиться як діяльність суду відповідно до передбаченого 

процесуальним законодавством порядку [274, c.305]. Так саме на важливості 

процесуальної регламентованості відправлення правосуддя наголошує В.Фокін, для 

якого воно може здійснюватися лише у встановленому процесуальному порядку в 

судових засіданнях [353, c.31]. У якості необхідної властивості правосуддя 

визначеність і дотримання процесуальної форми характеризується і В.Ржевським та 

Н.Чепурновою, які тлумачать регламентованість відправлення правосуддя 
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спеціальним процесуальним законодавством як  неодмінну умову справедливості та 

успішності розгляду судових справ [292, c.122]. 

Отже, як ми бачимо, регламентованість судового процесу є основоположною 

гарантією винесення судом об’єктивного і справедливого рішення у кожній 

конкретній справі. Проте, щойно відзначивши цю основоположну властивість 

процесу правосуддя, варто звернутися до наступного запитання: чи можемо ми 

вважати процесуальну форму діяльності суду щодо здійснення правосуддя у якості 

такої ознаки, що змістовно виокремлює суд від діяльності будь-яких інших 

державних органів? По суті, у сучасній правовій літературі ми знайдемо прямо 

протилежні варіанти відповіді на нього. Так, скажімо відомий радянський дослідник 

Є.Філіпов намагався довести, що процесуальна форма відправлення правосуддя є 

виключною ознакою судової діяльності лише у сфері кримінального судочинства, 

тоді як застосування норм цивільно-процесуального законодавства може 

здійснюватися й іншими органами (зокрема він посилався на діяльність органів 

державного та відомчого арбітражу, як позасудових процесуальних форм). З дещо 

інших позицій до цієї проблеми підходили інші вчені,   які вживаючи поняття 

“процесуального порядку” доводили, що як такий він носить універсальний характер 

і може застосовуватись в залежності від наявності тих чи інших форм 

правопорушення, в результаті чого процесуальні гарантії виступають складовою як 

судового, так і адміністративного процесу (чи в більш широкому значенні – будь-якої 

правоохоронної та правозахисної діяльності). 

Не вдаючись у полеміку стосовно змісту поняття “процесуального порядку” а 

також можливостей його “широкого” або “вузького” тлумачення, зауважимо лише на 

тому, що як така процесуальна форма, безумовно, характерна не лише для правосуддя 

та діяльності органів судової влади. У цьому сенсі можна вказувати навіть на 

регламентацію процесу діяльності законодавчого органу влади, наявність порядку 

ініціювання, підготовки та прийняття законодавчих актів тощо (хоча тут, звісно, 

більш коректно було б застосовувати поняття “парламентської процедури”[105, 
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c.161] чи “юридичної процедури”, як своєрідної правової програми дій для того чи 

іншого органу державної влади [349, c.545],  а не “парламентського процесу”). 

Але, на відміну від всіх інших органів держаної влади, процесуальні гарантії в 

сфері судової влади (і безпосередньо в ході реалізації функції правосуддя і відповідно 

– захисту прав і свобод людини і громадянина), по-перше, засновані на жорсткому 

визначенні того, що і як має відбуватися в суді (в цьому сенсі можна казати, що в 

процесуальному законодавстві передбачені всі дії суду та інших учасників процесу 

[325, c.31], а також у процесі підготовки справи до розгляду (у сфері судової влади, 

всі встановлені  процедури визначаються найвищим рівнем щодо ретельності 

розробки та їх всебічності [85, c.49-50]). А, по-друге, покликані забезпечити 

справедливий розгляд справи. 

Ще раз наголосимо на останній тезі щодо справедливості, оскільки специфікою 

діяльності органів судової влади у захисті прав людини є те, що вони мають виходити 

не з міркувань доцільності та ефективності (безумовно, як такі ці чинники можуть 

бути присутні в судовій діяльності, але вони ніколи не відіграють в ній домінуючої 

ролі чи вирішального значення), а насамперед з принципу пріоритету права, та такої 

цілі як встановлення істини та винесення обґрунтованого і мотивованого рішення 

(навіть якщо з тієї чи іншої точки зору воно видаватиметься недоцільним чи 

“збитковим” для державної влади). Тобто жодним чином не заперечуючи тези про 

необхідність формування в Україні “дієздатної судової влади” [375, c.23], варто 

постійно пам’ятати про те, що дієздатність правосуддя, особливо коли йдеться про 

захисті прав і свобод людини і громадянина, аж ніяк не означає того, що воно може 

дозволити собі бути несправедливим, оскільки правосуддя, за визначенням уособлює 

собою “вищу справедливість” [322, c.15]. До речі, про негативний досвід керування 

судом принципом доцільності, що мало місце за радянських часів, писав такий 

відомий український дослідник в галузі прав людини як П.Рабінович [289, c.34-35]. 

Таким чином, судова діяльність не просто “погіршується”, а взагалі стає 

неможливою (адже несправедливий суд, в якому порyшуються права людини, 

незалежно від того чи то йдеться про обвинуваченого, потерпілого, свідка, позивача, 
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відповідача, і т.д., можна визнати судом лише номінально) поза дотриманням 

процесуальних гарантій, порушення яких в ході діяльності органів судової влади 

може стати предметом чи нового судового розгляду чи спричинити відміну 

винесеного судового рішення та перегляд справи іншим судом. Тому дотримання 

процесуальних гарантій здійснення правосуддя є, абсолютною необхідною умовою 

здійснення правосуддя та правильного розгляду судових справ. 

Але вживаючи поняття процесуальних гарантій слід відзначити, що в сучасній 

юридичній літературі воно розглядається принаймні у двох аспектах. З одного боку, 

це процесуальні гарантії відправлення правосуддя в цілому. Так, на думку 

В.Лебедєва, до них відносяться: безпристрасність суду, гласність та відкритість 

судового розгляду, оперативність правосуддя, участь народу у здійсненні правосуддя 

[197, c,112]. Г.Омельяненко  цілковито обґрунтовано додає до цього переліку ще й 

таку гарантію як змагальність сторін у судовому розгляді, яка означає таку його 

побудову, коли обвинувачення відокремлено від функції судового розгляду, а також 

коли обвинувачення і захист здійснюються сторонами, які мають рівні права для 

відстоювання своїх доводів і оспорювання доводів протилежної сторони [246, c.54]. 

До речі, доволі часто ці процесуальні гарантії у деяких авторів майже повністю 

ототожнюються з принципами правосуддя (зазначені принципи були розглянуті нами 

у першому підрозділі другого розділу дисертації). А, з іншого боку, – це процесуальні 

гарантії дотримання прав людини при здійсненні правосуддя. Безумовно, що обидві 

групи гарантій є тісно взаємопов’язаними, і жодна з них не може ефективно 

застосовуватися без іншої, однак не викликає жодного сумніву й те, що друга група 

гарантій включає в себе більш докладний перелік правових норм, які стосуються вже 

специфіки розгляду справ (порядку, термінів тощо) щодо того чи іншого виду 

судочинства. 

Тож, повертаючись до тези щодо специфічності кримінального судочинства та 

процесуальних гарантій в цій сфері (певною мірою проблема, яка постає в цьому 

плані стосується навіть не лише органів судової влади, але й інших правоохоронних 

органів, які уповноважені законом здійснювати попереднє розслідування, проводити 
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слідство, готувати справу до передачі в суд), ми маємо відзначити, що в контексті 

проблеми гарантій захисту прав людини і громадянина розгляд кримінальних справ, 

справді, може бути виокремлено в особливу категорію. Подібна специфіка 

кримінального судочинства, пов’язана не лише з тим, що будь-який злочин за 

правило містить в собі таку ознаку як небезпека для суспільства та охоронюваних 

правом суспільних відносин (нагадаємо, що в ст.11 КК України злочин визначено як 

передбачене Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), 

вчинене суб’єктом злочину) , але й з тим, що саме в ході розгляду кримінальних справ 

органи судової влади приймають рішення щодо значного (суттєвого) обмеження прав 

і свобод людини. Тобто у сфері кримінального судочинства за наявності законних 

підстав можливе санкціоноване застосування державного примусу, вторгнення в 

особисте життя людини, обмеження її конституційних прав і свобод [372, c.157]. Чи, 

як пише В.Чиркін, в кримінальному процесі “державний примус проявляється 

особливо жорстоко” [363, c.343]. Тому згадуючи відомий вислів, який приписують 

давньоримському юристу Ульпіану, про ціну судової помилки, слід наголосити, що у 

разі розгляду кримінальних справ ця ціна безмірно зростає. А отже у випадку 

кримінального судочинства проблема дотримання прав людини і громадянина 

набуває додаткової ваги та актуальності. 

Характеризуючи нормативно-правові акти, що встановлюють основні принципи 

та гарантії дотримання захисту прав людини і громадянина в процесі кримінального 

судочинства можна розподілити їх на три категорії: а) міжнародно-правові акти, б) 

конституційні акти (конституції чи основні закони), в) законодавчі акти (це 

насамперед окремі закони та кодекси). Щодо першої групи нормативно-правових 

актів, прикладом їх дії може виступити ст.10 Загальної декларації прав людини: 

“Кожна особа, для визначення її прав та обов’язків, а також для перевірки 

обґрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі 

повної рівності, на те, щоб її справу було розглянуто гласно і з дотриманням усіх 

вимог справедливості незалежним та неупередженим судом” [218, c.40]. 
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У якості прикладу дії конституційних гарантій захисту прав людини в 

кримінальному процесі може виступити принцип презумпції невинуватості (в 

Конституції України це ст.62: “Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і 

не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в 

законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не 

зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину” [170]). Значення 

щойно наведеного конституційного принципу та його роль у забезпеченні захисту 

прав людини в кримінальному процесі, полягає у тому, що завдяки йому 

запобігається обвинувальний ухил у всіх формах його прояву, що підтверджує та 

гарантує право обвинуваченого на захист, а також звільняє його від обов’язку 

доводити свою невинуватість [ 25, c.476]. Але, крім зазначеного принципу, 

важливими процесуальними гарантіями у кримінальному судочинстві, які містяться 

у сучасних конституціях є: а) право обвинуваченого на розгляд справи за участю 

присяжних засідателів, які приймають рішення стосовно винуватості чи 

невинуватості обвинуваченого (хоча щодо самого інституту присяжних то тут 

існують прямо протилежні оцінки починаючи від його виключно позитивного 

сприйняття і закінчуючи його визначенням як “малопродуктивного, складного і 

громіздкого механізму, який вимагає великих зусиль держави з підготовки 

законодавчої бази і чималих коштів” [206, c.12] ), б) право на допомогу адвоката, в) 

право на безкоштовну юридичну допомогу (у встановлених законом випадках), г) 

заборона на подвійне покарання, д) заборона щодо зворотної сили закону, який 

встановлює чи обтяжує кримінальну відповідальність тощо. 

І, нарешті, прикладом дії окремих законів можуть бути норми встановлені 

кримінально-процесуальним кодексом, чи іншими законодавчими актами, які 

регулюють порядок розгляду та вирішення кримінальних справ. Зокрема, ст.2 КПК 

України (з урахуванням ст.3 КПК) містить гарантію рівності прав сторін у судовому 

розгляді: “Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та 

подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на 
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реалізацію інших процесуальних прав, передбачених Кримінальним процесуальним 

кодексом” [189]. 

Разом з тим, визначаючи роль органів судової влади щодо забезпечення захисту 

прав людини і громадянина в процесі кримінального судочинства ми маємо вказати 

принаймні на два основоположні аспекти цієї проблеми. З одного боку, безумовно, 

мається на увазі захист прав потерпілого. У цьому сенсі діяльність органів судової 

влади, які виноситимуть вирок у справі завжди спрямовується на відновлення 

справедливості (об’єктивне встановлення всіх обставин у справі і винесення на основі 

цього обґрунтованого рішення) та можливу компенсацію шкоди завданої злочином 

(як матеріальної, так і моральної [155, c.65-68]). Але, з іншого боку, у кримінальному 

процесі завжди є присутнім ще й такий його важливий суб’єкт як обвинувачений 

(підсудний), який так саме як і потерпілий є носієм (аж поки суд не визнає його 

винним у вчиненні злочину і не постановить вирок щодо нього) всіх конституційно 

гарантованих прав людини і громадянина. Тож спробуємо більш ретельно дослідити 

обидві аспекти цієї проблеми. 

За правило, на рівні масової свідомості панує думка, що всі процесуальні 

гарантії, які встановлюються законом щодо справедливості судового розгляду 

кримінальних справ стосуються виключно потерпілої сторони, тоді як розширення 

цих гарантій на протилежну сторону є невиправданим лібералізмом та сприянням 

росту злочинності. Справді, злочини проти особи, її волі, честі гідності та 

недоторканості, які перелічені в розділах ІІ, ІІІ, ІV КК України (тяжке тілесне 

ушкодження (ст.121), побої і мордування (ст.126), погроза вбивством (ст.129), 

залишення в небезпеці (ст.135), незаконне позбавлення волі (ст.146), зґвалтування 

(ст.152), і т.д.) передбачають необхідність захисту прав саме потерпілого. Однак, при 

цьому, якими б переконливими не видавалися зазначені аргументи на перший погляд, 

доволі часто забувають про один з основоположних принципів діяльності судової 

влади, а саме – жодна особа не може вважатися винуватою у вчиненні злочину до 

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо неї (ч.1. ст.62 Конституції 

України). А такий вирок є лише результатом судового розгляду і не може бути 
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передбаченим заздалегідь: тобто суд не вправі діяти за принципом “так якби 

обвинувачений був винним” . Таким чином, як потерпілий, так і обвинувачений для 

суду є рівними щодо своїх прав. Більш того, саме рівність їх процесуальних прав чи 

однакові процесуальні гарантії сприяють об’єктивному і справедливому розгляду 

справи, в якому зацікавлений як потерпілий, так і обвинувачений. Тому видається 

принципово невірним тлумачення кримінального процесу виключно у термінах 

захисту прав потерпілого, оскільки не менш важливими його завданнями є 

гарантування,  по-перше, не припущення незаконного притягнення громадян до 

кримінальної відповідальності, а, по-друге, забезпечення принципу безумовного 

встановлення винності (по суті, саме цей принцип виступає основним джерелом всіх 

процесуальних гарантій). 

Фактично подібна рівність процесуальних гарантій учасників процесу у 

кримінальному судочинстві дозволяє не лише забезпечити захист прав людини і 

громадянина у ході судового розгляду, але й ще раз підтвердити основну функцію 

кримінального процесу, який є не розправою над злочинцем (незалежно від того чи 

ця розправа здійснюється іменем держави чи іменем всього народу), а засобом 

викорінення злочинності та накладення справедливих покарань. 

Отже порівняння процесуальних прав потерпілого (право подавати докази, 

заявляти клопотання, знайомитися з усіма матеріалами справи, брати участь у 

судовому розгляді, заявляти відводи, подавати скарги) та обвинуваченого (право 

знати в чому його обвинувачують, право давати показання з пред’явленого 

обвинувачення, право на захисника, право подавати докази, заявляти клопотання, 

ознайомлюватися з усіма матеріалами справи, брати участь у судовому розгляді у суді 

першої інстанції, заявляти відводи, подавати скарги), дозволяє дійти висновку, що 

жодна з цих сторін не є домінуючою по відношенню до іншої, і жодна з них не може 

набувати додаткових процесуальних прав за рахунок обмеження цих прав у іншої 

сторони. Ба більше, на неможливість обмеження процесуальних прав обвинуваченого 

вказує й те, що у більшості нині діючих кримінально-процесуальних кодексів, 
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гарантії та права обвинуваченого передують такому ж переліку прав і гарантій 

потерпілого. 

Так саме про значення дотримання процесуальних гарантій обвинуваченого 

свідчить і те, що крім простого переліку цих прав, у КПК ми знаходимо подальшу 

конкретизацію кожного з них на різних стадіях кримінального процесу і стосовно 

кожної з процесуальних дій. Наприклад, під час розгляду справи в судовому засіданні 

підсудний має цілий ряд процесуальних прав, які дозволяють йому як брати участь в 

судовому засіданні, так і захищати себе від необґрунтованого обвинувачення. У 

якості таких процесуальних гарантій виступають: право заявляти відводи, право на 

колегіальний розгляд справи, право на захисника (чи на власний захист своїх 

інтересів), право заявляти клопотання, право на звернення до суду із проханням про 

приєднання до справи документів, право давати показання по суті справи (або право 

відмовлятися від показань), право просити суд про оголошення доказів, право 

задавати питання, прав обрати участь в огляді речових доказів, право брати участь у 

судових дебатах при відсутності захисника, право звертатися до суду з останнім 

словом. 

Водночас, крім особливої уваги щодо дотримання процесуальних гарантій прав 

людини, характерною ознакою кримінального судочинства є те, що на відміну від 

цивільного, адміністративного та конституційного судочинства, в ньому ці гарантії 

діють не лише на стадії судового розгляду, а й на тих стадіях, як наголошують метри 

юридичної науки В.Тацій та Ю.Грошевой, що передують  судовому розгляду [166, 

c.302]. У цьому сенсі вони є обов’язковими і для суду, і для інших правоохоронних 

органів. Так, скажімо, відповідно до чинного законодавства, належне оформлення 

всіх визначених законами України процесуальних актів пов’язаних із встановленням 

та фіксацією події злочину є одним з найважливіших принципів діяльності всіх 

правоохоронних органів. За відсутності встановлених законами України тих чи інших 

процесуальних актів, так само як і у випадку їх неналежного оформлення, 

кримінальну справу може бути не тільки припинено, але й взагалі закрито чи 

направлено на додаткове розслідування. Тому, відповідна фіксація всіх дій, що 
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проводяться правоохоронними органами, які пов’язані з виявленням, та розкриттям 

злочинних діянь є не лише необхідною умовою доведення справи до судового 

розгляду, але й тим обов’язком, що покладається на органи дізнання і попереднього 

слідства. 

При цьому документальним оформленням події у правоохоронному органі 

вважається належна фіксація у встановленому законом порядку дій чи подій, які 

мають процесуальне значення і можуть виступати процесуальними документами в 

ході розслідування справи, її підготовки до розгляді в суді та в процесі судового 

засідання. Перелік та зміст, а також загальні вимоги щодо оформлення документів в 

кримінальному процесі визначаються діючим КПК України. 

Щодо різних документів висуваються різні вимоги. Причому особливу увагу слід 

звернути на те, що недодержання цих вимог тягне за собою визнання недійсним 

всього відповідного документу. Проте, не зважаючи на емпіричне розмаїття подій, які 

розглядаються, встановлюються та досліджуються правоохоронними органами в ході 

порушення кримінальних справ (цей спектр може варіюватися від дрібних злочинів 

до найбільш тяжких і небезпечних як для людини, так і для держави в цілому, 

правопорушень), проведення дізнання і попереднього слідства існують і певні 

уніфіковані норми як до самих документів (постанови, рішення, скарги, ухвали) та їх 

оформлення, так і до порядку вчинення процесуальних дій. А отже, ми можемо казати 

про певну процесуальну послідовність, визначену законом, яка не може бути 

порушена жодним правоохоронним органом. Для того, щоб ця послідовність була 

більш наочною ми можемо використати схему, яка містить у собі перелік та порядок 

видання компетентним органом необхідних документів в процесі оформлення події у 

правоохоронному органі. У якості прикладу розглянемо таку подію (і одночасно 

стадію кримінального процесу) як порушення кримінальної справи. У цьому випадку 

порядок процесуальних дій виглядатиме наступним чином: 1. а) Прийняття заяви чи 

повідомлення про злочин, б) Явка з повинною; 2. Перевірка обґрунтованості приводів 

і підстав для порушення кримінальної справи; 3. Прийняття рішення: а) порушення 

кримінальної справи, б) відмова в порушенні справи, в) направлення справи за 
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належністю; 4. Винесення постанови про порушення кримінальної справи; 5. 

Винесення постанови про запобіжні обмеження щодо особи, відносно якої порушено 

кримінальну справу. 

Що ж до самого порядку документального оформлення порушення кримінальної 

справи, то він чітко визначається КПК України. Так, зокрема, обов’язковою умовою 

порушення кримінальної справи є: а)  прийняття правоохоронним органом заяви 

(оформлена письмово) чи повідомлення (може бути в усній формі, але в такому 

випадку воно фіксується самим правоохоронним органом) про злочин, чи б) наявність 

явки з повинною, про що складається протокол, в якому детально викладається 

зроблена заява, і який підписується особою, що з’явилась з повинною, і посадовою 

особою, що склала протокол. У разі прийняття заяви і повідомлень про злочин 

прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані не пізніше триденного 

строку прийняти і документально оформити одне з таких рішень: видати постанову 

про порушення кримінальної справи, видати постанову про відмову в порушенні 

кримінальної справи, видати постанову про направлення справи за належністю. 

У разі порушення кримінальної справи прокурор, слідчий чи орган дізнання 

виносять постанову, в якій вказуються приводи і підстави до порушення справи, 

стаття кримінального закону, за ознаками якої порушується справа, а також дальше її 

спрямування. У разі, коли кримінальну справу порушено щодо певної особи, 

прокурор (суддя) вправі прийняти рішення про заборону такій особі виїжджати за 

межі України до закінчення попереднього розслідування чи судового розгляду, про 

що виноситься мотивована постанова (ухвала). У разі ж відмови в порушенні 

кримінальної справи виноситься постанова про відмову в порушенні кримінальної 

справи. 

Також  важливою гарантією забезпечення прав людини і громадянина в процесі 

судочинства, про що пише В.Маляренко [208, c.16], є дотримання встановлених 

законом процесуальних строків (принагідно зауважимо, що в п.3 (с) ст. 14 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права чітко вказується на 

неприпустимість “невиправданої затримки” в ході судового розгляду). У цьому сенсі 
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можна згадати Постанову Пленуму Верховного Суду України “Про строки розгляду 

судами України кримінальних і цивільних справ” (№3) від 1 квітня 1994 р., в якій 

навмисне порушення процесуального закону чи несумлінність, які спричинили 

несвоєчасний розгляд та тяганину при розгляді кримінальних або цивільних справ та 

істотно обмежили права і законні інтереси громадян, трактувались як неналежне 

виконання професійних обов’язків судді.  

Таким чином, як ми бачимо, діяльність органів судової влади спрямована на 

захист прав і свобод людини і громадянина в Україні, передбачає не лише 

необхідність забезпечення ряду фундаментальних принципів правосуддя (які були 

досліджені нами у першій частині цього розділу дисертації), але й встановлення 

цілісної системи гарантій дотримання прав людини в процесі безпосередньої 

діяльності органів судової влади. У цьому сенсі ми можемо казати одночасно як про 

захист прав людини органами судової влади, так і про захист і забезпечення прав 

людини під час самого процесу здійснення правосуддя. 

     2.3  Висновки до другого розділу. 

Підбиваючи підсумки проведеному у другому розділі дисертаційної роботи 

дослідженню, ми можемо зафіксувати наступні положення: 

1. Посідаючи ключове місце у системі захисту прав і свобод людини і 

громадянина в Україні, органи судової влади реалізують свою правозахисну 

діяльність, що здійснюється насамперед шляхом відправлення правосуддя, на основі 

ряду базових принципів, які складають основу судового захисту прав особи. Всі 

зазначені принципи відправлення правосуддя складають цілісну систему та є тісно 

пов’язаними один з одним. Тому, досліджуючи питання реалізації органами судової 

влади України правозахисної діяльності, ми маємо приділити особливу увагу 

проблемі забезпеченості та реалізації тих фундаментальних принципів, які 

дозволяють цим органам ефективно захищати права і свободи людини, виступати 

надійним гарантом державного захисту прав людини. 
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2. Серед принципів правосуддя, що відіграють вирішальну роль у процесі 

судового захисту прав людини, на перше місце має бути поставленим принцип 

незалежності суду. Доволі часто його розглядають навіть не стільки як принцип 

відправлення правосуддя, скільки як принцип організації та функціонування судової 

влади у загальній системі державної влади. Втім з точки зору захисту прав людини, 

ми повинні відмітити, що цей принцип являє собою базову умову самого процесу 

правового захисту. Тобто, незалежність суду має відношення не стільки до проблеми 

ефективності судового захисту прав людини, скільки пов’язана з можливістю 

судового захисту як такого. Інакше кажучи, на відміну від всіх інших принципів 

правосуддя, принцип незалежності суду формує необхідну основу для здійснення 

органами судової влади завдання захисту прав людини і громадянина. У цьому сенсі 

ми можемо твердити, що відсутність забезпеченості цього принципу (наявність 

впливу на органи судової влади з боку інших органів державної влади, прояви 

неповаги до суду, намагання обмежити основи судової незалежності тощо) має 

окреслюватись не у термінах зниження ефективності діяльності суду, а як відмова від 

виконання органами судової влади функції захисту прав і свобод людини і 

громадянина. 

3. Важливою умовою реалізації судовою владою функції захисту прав людини є 

не лише забезпечення відповідного місця органів цієї гілки державної влади у 

загальній системі поділу влади, але й гарантування принципу рівності учасників 

судового розгляду. Тобто, якщо принцип незалежності характеризує процес захисту 

прав людини і громадянина з точки зору умов, які мають бути забезпеченими по 

відношенню до судів, то принцип рівності характеризує цей процес з точки зору умов, 

які мають бути забезпеченими самим особам, що звертаються до суду за захистом 

конституційних прав і свобод. У цьому сенсі можливість захисту судом прав людини 

шляхом здійснення функції правосуддя безпосередньо залежить від практичного 

втілення принципу рівності правосуддя, який проявляється у трьох аспектах: як 

рівність у доступі до суду, рівність всіх перед законом та рівність всіх перед судом. 

Причому перший із перелічених аспектів пов’язаний із забезпеченням доступності 
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правосуддя, оскільки конституційне право на звернення до суду за захистом своїх 

прав передбачає можливість реалізації цього права незалежно від матеріального 

становища особи. 

4. Принципи рівності, гласності та змагальності правосуддя утворюють 

своєрідний трикутник, що надбудовується над принципом незалежності суду, і 

завершує формування основи для захисту органами судової влади прав і свобод 

людини і громадянина. При цьому кожен з названих принципів неможливий поза 

реалізацію інших. Зокрема, гласний процес за умови рівності сторін перед 

незалежним судом можливий виключно у змагальній формі. З іншого боку, 

змагальний процес, в якому суд та його учасники разом досліджують представлені 

докази з метою встановлення судом істини у тій чи іншій справі, можливий лише тоді, 

коли всім учасникам судового розгляду забезпечені рівні права, а також рівність їх 

процесуального становища витлумачена як відсутність у суду преференцій по 

відношенню до будь-якої зі сторін процесу. 

5. Виступаючи у якості основного гаранту захисту прав людини органи судової 

влади зобов’язуються гарантувати дотримання цих прав не лише в діяльності інших 

органів державної влади, але й в процесі відправлення правосуддя як такого. У цьому 

сенсі всі існуючі в чинному законодавстві процесуальні гарантії покликані 

забезпечити справедливий, об’єктивний і всебічний судовий розгляд справ. По суті, 

завдяки зазначеній системі гарантій, яка виступає запорукою вирішення суспільних 

конфліктів виключно на основі закону та у відповідності до нього, судова влада за 

правом характеризується як центральний елемент у системі захисту прав людини і 

громадянина у сучасній правові та демократичній державі. 

6. Характерною властивістю здійснення процесу правосуддя є те, що в 

залежності від форми судочинства, крім загальних процесуальних гарантій, які 

випливають з норм міжнародного права та конституційних приписів, діє ряд 

спеціальних процесуальних гарантій, пов’язаних зі специфікою безпосередніх форм 

судочинства. Зокрема нами було розглянуто деякі аспекти процесуальних гарантій в 

сфері кримінального судочинства. Але подібні гарантії існують й у інших сферах, 
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оскільки вони властиві не тому чи іншому виду судочинства, а правосуддю як такому, 

тобто специфічній діяльності, яка реалізується виключно органами судової влади. 

7. Порушення органами судової влади (особливо якщо це носить систематичний 

характер) процесуальних гарантій дотримання прав людини при здійсненні 

правосуддя призводить не лише до “знецінення” правового змісту цього поняття, але 

й до стрімкого падіння значущості тієї ролі, яку має відігравати судова влада в процесі 

захисту прав людини і громадянина у демократичній і правовій державі. 
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РОЗДІЛ  3  

 

 ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ У ПРОЦЕСІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ 

ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ  

 

3.1 Проблеми визначення місця і ролі прокуратури в системі органів державної 

влади 

Визнання значущості прокурорської діяльності та органів прокуратури в процесі 

охорони і захисту прав людини і громадянина, хоча й залишає відкритим цілий ряд 

питань, які стосуються не стільки її взаємодії з іншими правоохоронними органами, 

скільки її “вписування” в систему органів державної влади, проте залишається 

незаперечним. На перший погляд це питання може видаватись таким, що виходить за 

межі проблематики охорони і захисту прав людини. Але, насправді, поза чітким 

розумінням місця прокуратури в системі органів державної влади практично 

неможливо адекватно представити їх роль у процесі захисту прав людини. У цьому 

сенсі, на думку автора, жодним чином не можна вважати випадковим те, що одним з 

найсуттєвіших моментів науково-теоретичних дискусій   є загальне питання 

визначення її місця в системі органів державної влади. При цьому спектр 

представлених поглядів охоплює найширший діапазон від загального заперечення 

доцільності існування такої системи в структурі державної влади (з огляду на те, що 

її функції, у тому числі й стосовно охорони і захисту прав громадян, можуть успішно 

виконуватись іншими органами державної влади), до закликів щодо її інтеграції до 

однієї з трьох гілок влади чи розширення повноважень прокуратури і її офіційно-

законодавчого визначення у якості окремої контрольно-наглядової гілки державної 

влади. 

Хоча, окресливши це загальне поле науково-юридичних дебатів стосовно органів 

прокуратури, і продовжуючи наш аналіз органів прокуратури у процесі охорони і 
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захисту прав людини, доцільно зробити три зауваження суто методологічного 

характеру. 

По-перше, у здійснюваному у цьому розділі дисертації дослідженні ми свідомо 

залишатимемо поза межами нашого розгляду питання, чи точніше сказати – сумніви, 

щодо загальної доцільності існування органів прокуратури як елементу загальної 

системи охорони і захисту прав людини. З цієї точки зору, будь-яка спроба позбавити 

органи прокуратури права на існування та на їх специфічну й самостійну роль в 

системі органів державної влади, що здійснюють функції охорони і захисту прав 

громадян України, видається нам принципово неприйнятною, і особливо в умовах 

сучасного розвитку України, а зокрема, коли відбувається стрімке зростання 

злочинності та рівня криміналізації суспільства. 

По-друге, поряд з широко розповсюдженою ідеєю про необхідність 

“вписування” прокуратури до однієї з трьох “класичних” гілок державної влади 

інколи висувалася теза про доцільність інтеграції органів прокуратури до четвертої 

“президентської” влади. Прихильниками цієї позиції була частина політикуму та 

вчених. Своє ставлення вони обґрунтовували  спорідненістю функцій прокуратури та 

президента і пропонували розглядати органи прокуратури як складову частину 

президентської гілки влади [191, c.29]. Тому у ході нашого подальшого дослідження 

ми розглядатимемо у тому числі й цю модель структурування системи органів 

державної влади. 

І нарешті, по-третє, останній з перелічених нами варіантів, коли прокуратура 

виділяється у якості самостійного і незалежного органу державної влади припускає 

два способи тлумачення. З одного боку, це виокремлення специфічного статусу 

прокуратури, яка не належачи до жодної з класичних гілок влади, тим не менш, не 

утворює четверту гілку державної влади (інколи для цього навіть застосовується 

поняття “прокурорська влада”, яке, щоправда, не знайшло підтримки у сучасній науці 

конституційного права). З іншого ж боку, це поєднання тези про специфіку статусу 

прокуратури з висновком про її належність до окремої контрольної чи контрольно-

наглядової влади. Так, скажімо, М.Косюта, на підставі аналізу чинного українського 

законодавства схилявся до  висновку, що органи прокуратури утворюють самостійну 
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гілку державної влади. Причому, він принципово заперечував можливості “вільного” 

статусу прокуратури, коли вона не належить до жодної з гілок влади, оскільки врешті-

решт така позиція може призвести до думки, що прокуратура взагалі не є владою, а її 

посадові особи – не є представниками влади [176, c.48]. 

Таким чином, подібна актуальність проблеми, правильного визначення місця 

прокуратури в системі органів держави та основних напрямів її компетенції  і без 

розгляду якої практично неможливо дослідити специфіку діяльності органів 

прокуратури в процесі охорони і захисту прав людини і громадянина, змушує нас 

більш ретельно дослідити як її сутність, так і можливі шляхи її розв’язання. 

На думку дисертанта, окреслюючи роль прокуратури в системі органів 

державної влади, доцільно вести мову принаймні про два аспекти цієї проблеми. З 

одного боку, це суто теоретичні проблеми.    У цьому сенсі існує одразу ж декілька 

підходів щодо вирішення цієї проблеми, які вже не один раз ставали предметом 

обговорення як серед вітчизняних, так і поміж зарубіжних фахівців. До того ж всі 

вони стосуються загальних проблем конституційної організації системи державної 

влади, а не такої конкретної проблеми як охорона і захист прав людини. А, з іншого 

боку, це нормативно-юридичний аспект, який, в свою чергу, може бути розглянуто в 

історико-правовому (чи ретроспективно-правовому) та суто нормативному плані. 

Щодо першого кола питань, то, як щойно було відзначено, кількість фахових 

юридичних досліджень в цій сфері є достатньо великою. Тому, зараз у межах нашого 

дисертаційного дослідження вважаємо за потрібне акцентувати увагу виключно на 

нормативно-юридичних питаннях аналізу місця прокуратури в системі державної 

влади. 

Стосовно історико-правового аспекту конституційного визначення місця і 

компетенції органів прокуратури в Україні в процесі охорони і захисту прав людини, 

на нашу думку, необхідно звернутися перш за все до аналізу змін визначення ролі 

прокуратури в системі державної влади як вони відобразились в ході розробки 

Конституції України починаючи з Концепції Конституції України, що була схвалена 

Верховною Радою УРСР 19 червня 1991 року, закінчуючи та внесеними до неї 

змінами. Фактично, у ході розробки Конституції  України та її проектів ми бачимо 
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практично весь спектр поглядів щодо визначення місця прокуратури та її 

повноважень у сфері охорони і захисту прав людини. Так, скажімо, на думку одного 

з  провідних учасників процесу роботи над конституцією на зорі незалежності 

України, видатного українського юриста Л.Юзькова, прокуратура мала належати до 

судової гілки державної влади [381, c.21], а її повноваження у галузі охорони і захисту 

прав людини мали доповнювати відповідні повноваження судів. Це положення було 

відображено у Проекті конституції, який було винесено на всенародне обговорення в 

редакції від 1 липня 1992 року. Хоча до цього, в Концепції нової конституції 

пропонувалось зберегти властиву Конституції УРСР “невизначеність” як щодо 

належності прокуратури до тієї чи іншої з гілок державної влади, так і щодо її статусу 

як органу охорони і захисту прав людини. 

Нагадаємо, що правові норми, які стосувалися діяльності прокуратури були 

вміщені у Конституції УРСР в окремій 19 главі “Прокуратура” VIII розділу 

“Правосуддя, арбітраж і прокурорський нагляд”. При цьому, якщо функції 

правосуддя та арбітражу, по суті, поєднувалися (на суто текстуальному та логіко-

семантичному рівні це  знайшло відображення навіть у назві 18 глави “Суд і 

арбітраж”) і були однозначно віднесені до сфери реалізації судової влади, то статті, 

які стосувалися діяльності прокуратури (ст.162-165) було не просто викладено 

окремо (в окремій главі), але й сама мета діяльності цього органу державної влади 

сформулювалась як специфічна і відокремлена як від функції правосуддя, так і від 

функцій судового контролю. Зокрема, цією специфічною метою діяльності органів 

прокуратури виступав вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням 

законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, державними комітетами, 

відомствами, іншими органами державного і господарського управління та контролю, 

урядом Кримської АРСР, місцевими Радами народних депутатів, їх виконавчими і 

розпорядчими органами, військовими частинами, політичними партіями, 

громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і 

організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, 

посадовими особами та громадянами. 
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Хоча, за ради справедливості слід відмітити, що подібна специфіка положення 

прокуратури (коли вона одночасно розглядається і як елемент судової влади – тобто 

її функція виступає рівнопорядковою поряд з функціями правосуддя і судового 

контролю, і як самостійний та відокремлений від всіх гілок державної влади орган) в 

Конституції УРСР 1978 року, по суті, виступила нічим іншим як рецепцією всіх тих 

елементів юридичної невизначеності, які містилися практично у всіх попередніх 

радянських конституціях. Так, скажімо, у Конституції УРСР 1937 року діяльності 

органів суду і прокуратури було присвячено спільний ІХ розділ, який мав назву “Суд 

і прокуратура”[165, c.123]. Однак попри цей, на перший погляд, органічний правовий 

синтез, в реальності зазначене поєднання суду і прокуратури залишало значно більше 

запитань, ніж пропонувало відповідей. Зокрема, попри формальну цілісність розділу 

(ст.102-116), в реальності він складався з двох жодним чином не пов’язаних частин: 

а) тієї, що була присвячена судовій системі (ст. 102-111), в якій визначалися основні 

засади організації судової влади, її структура, завдання, а також принципи 

відправлення правосуддя; та б) тієї, що була присвячена органам прокуратури та 

функції державного нагляду (ст.112-116). При цьому у статтях присвячених 

прокуратурі йшлося лише про два моменти. По-перше, – це порядок та термін 

обрання прокурорів (5 років). По-друге, – це функція прокуратури (безпосередньо – 

її вищих інститутів). Мається на увазі ст.112, в якій було зафіксовано: “Вищий нагляд 

за точним виконанням законів усіма Народними Комісаріатами і підвідомчими їм 

установами, так саме як окремими службовими особами, а також громадянами на 

території УРСР здійснюється як Прокурором СРСР безпосередньо, так і через 

Прокурора УРСР”. 

Причому в процесі внесення змін і доповнень у Конституцію 1937 року (зміни в 

Конституцію внесені четвертою сесією ВР УРСР у 1977 році) у статті, які стосувалися 

діяльності та статусу прокуратури фактично не було внесено жодних змін (якщо не 

враховувати того, що у ст.93, яка відтворювала ст.112 Конституції 1937 року, термін 

“народні комісаріати” було замінено терміном “міністерства”). 

Таким чином процес реформування та реорганізації органів державної влади, 

який набув особливої актуальності разом із проголошенням незалежності змусив 
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принципово по-новому підійти до нормативно-правового і конституційного 

визначення місця і ролі прокуратури в контексті охорони і захисту прав людини. 

Тому, відступаючи від окресленої радянської традиції, в Проекті 1992 року було 

реалізоване намагання включити прокуратуру в схему класичної тріади державної 

влади. На рівні фіксації цієї інтенції розробників проекту, це проявилося у включенні 

в главу 21 “Судова влада” двох підрозділів (“А” та “Б”), перший з яких мав назву 

“Органи правосуддя”, а другий – “Прокуратура”. При цьому з точки зору юридичної 

логіки викладення норм щодо діяльності прокуратури в розглядуваному Проекті, на 

нашу думку, слід звернути увагу на декілька важливих особливостей. 

По-перше, у ст.220 Проекту було ліквідовано вкрай неоднозначне поняття 

“вищого нагляду” (натомість в Проекті йшлося просто про “нагляд”), яке передбачало 

своєрідне “розмивання” наглядової функції, яка тим самим розподілялась по рівнях 

(“вищий – нижчий” нагляд, а можливо навіть “середній нагляд”), а також між різними 

органами державної влади. При цьому залишення відкритого переліку органів 

нагляду (як це випливало з поняття “вищого нагляду”), дозволяло окремим органам 

влади чинити тиск на органи державної влади, які відносилися до інших владних 

гілок. 

По-друге, в Проекті відбулися істотні зміни у формі переліку функцій 

прокурорів та порядку їх призначення: 

а) Серед функцій прокуратури не було названо нагляд за правильністю 

застосування законів, що дозволило зняти з неї певну суто судову компетенцію (а 

точніше виключну компетенцію судів), оскільки нагляд за правильністю 

застосування законів передбачає, що орган, який наділений цим правом може 

виносити власне рішення як щодо правильності тлумачення закону тим чи іншим 

органом, посадовою особою чи окремим громадянином, так і щодо відповідності 

будь-яких дій закону. 

б) Єдиною формою нагляду, яку встановлював Проект був нагляд за 

дотриманням законів, що міг здійснюватися по відношенню до органів державної 

виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування, органів, які проводять 
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оперативно-розшукову діяльність, дізнання і попереднє розслідування, а також за 

дотриманням законів у місцях застосування заходів примусового характеру. 

в) Суто наглядові функції прокуратури було значно трансформовано і уточнено. 

З одного боку, серед об’єктів прокурорського контролю не було перелічено громадян 

держави, політичні партії, громадські організації. А, з іншого боку, було змінено 

баланс у сфері “державна влада – місцеве самоврядування”, оскільки за Проектом 

прокурори мали право здійснювати нагляд за дотриманням законів органами 

місцевого і регіонального самоврядування лише стосовно тих прийнятих ними актів, 

які стосувалися інтересів держави. 

г) У ст. 221 встановлювався чіткий порядок призначення Генерального 

прокурора (це повноваження цілковито логічно закріплювалося за Радою Послів – за 

Проектом це була верхня палата українського парламенту), термін обіймання ним 

своєї посади (5 років), а також порядок вирішення конфліктів між Верховною Радою 

Республіки Крим та Генеральним прокурором у разі виникнення суперечки щодо 

призначення прокурора Республіки Крим . 

По-третє, прокурори отримували конституційно гарантоване право (ст.222) 

вимагати та одержувати від будь-яких органів, організацій і службових осіб 

документи і достовірну інформацію, необхідну для виконання ними своїх 

повноважень. При цьому коло державних органів, що закріплювалося словами “будь-

яких”, жодним чином не обмежувалося і, тим самим, розповсюджувалося на всіх без 

виключення посадових осіб починаючи від президента держави, і закінчуючи 

дрібним чиновником. Завдяки цьому прокуратура ставала водночас і таким органом, 

який забезпечував реалізацію принципу законності, що, як відомо з теорії держави і 

права, є невід’ємним атрибутом концепції правової держави. 

І, нарешті, по-четверте, у ст.223 (принцип несумісності) містилася чітка 

бланкетна норма щодо вимог, які перелічувалися у ст.208, де йшлося про ці ж саме 

вимоги, але стосовно суддів (заборона на членство у політичних партіях, рухах та 

професійних спілках, на участь у політичній діяльності, на отримання 

представницького мандату та на виконання будь-якої іншої, крім професійної 

діяльності, оплачуваної роботи за винятком наукової і викладацької). Таким чином, 
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спільність вимог, які висуваються до працівників суду і прокуратури виступало 

додатковим свідченням на користь віднесення цих державних органів до однієї гілки 

державної влади, а саме – судової. 

Ця ж саме схема структурування державної влади із віднесенням прокуратури до 

судової гілки влади зберіглася і в Проектах Конституції від 27 травня 1993 року 

(ст.177-180) й від 26 жовтня 1993 року (ст.161-163). Єдина відмінність між двома 

проектами щодо ролі прокуратури полягала у переформулюванні деяких її функцій. 

Так, якщо в Проекті 1992 року загальнонаглядову функцію було окреслено завдяки 

такій юридичній формулі як: “нагляд за дотриманням законів органами державної 

виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування при прийнятті ними 

актів, які стосуються інтересів держави”, то в Проекті 1993 року зазначена функція 

була структурно розподілена на два складові елементи: а) нагляд за відповідністю 

Конституції та законам України правових актів та дій органів державної виконавчої 

влади і місцевого самоврядування; б) нагляд за забезпеченням конституційних прав і 

свобод громадян. 

Наступним важливим кроком у процесі нормативно-правового визначення місця 

прокуратури в системі державної влади стало прийняття Конституційного Договору 

між Президентом України та Верховною Радою України (8 червня 1995 року), який 

був покликаний забезпечити та прискорити конституційний процес в Україні. 

Характерною рисою цього документу з точки зору проблематики нашого аналізу 

прокуратури в процесі охорони і захисту прав людини було те, що в ньому навіть на 

суто структурному рівні було розмежовано: а) суди, як органи судової влади (розділ 

V Договору) та органи прокуратури (розділ VI); б) функцію судового контролю та 

загального нагляду; в) функцію конституційного та загального нагляду. Стосовно 

першого з відзначених нами аспектів, то окреслюючи систему судової влади до неї 

було віднесено суди загальної юрисдикції, арбітражні суди й Конституційний Суд 

України. Тому вичерпний перелік судових органів, з одного боку, і виділення органів 

прокуратури в окремий розділ, з іншого, давало всі підстави щоб тлумачити 

прокуратуру як окремий орган державної влади, який не відноситься до жодної з 

трьох перелічених у Договорі гілок влади. До того ж, навіть суто функціональний 



 
 

114 

аналіз положень щодо компетенції судової влади перелічених у розділі V (нагадаємо, 

що за Договором цими функціями були правосуддя, судовий контроль, охорона 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, забезпечення відповідності 

законів, інших актів законодавчої і виконавчої влади Конституції України) дозволяв 

висновувати про функціональну специфіку та функціональну відокремленість 

діяльності органів прокуратури, а також про їх самостійну роль у процесі охорони і 

захисту прав людини і громадянина. 

Наступними важливими юридичними моментами, які нормативно 

врегульовувались Договором, і які дозволяли зняти багато питань стосовно 

розмежування окремих функцій прокуратури і судів, стало більш-менш чітке 

розведення таких понять як “контроль”, “конституційний контроль”, “судовий 

нагляд” і “ загальний нагляд”. Справді, причиною чималої кількості проблем, які 

виникали в процесі взаємодії судових органів та прокуратури була невизначеність 

щодо взаємовідношення понять контролю і нагляду [87, c.25]. Тому, попри всю 

можливу критику по відношенню до того як це питання врегульовувалось Договором, 

не можна не відмітити й того, що сама спроба здійснити цей крок має бути визначена 

як несумнівний позитив. Отже перше, що встановлювалось Договором, – це 

розмежування між змістом контрольної та наглядової функцій. Зокрема контрольні 

повноваження включали у себе: а) конституційний контроль (ст.38); б) контроль 

щодо відповідності чинному законодавству правових актів посадових осіб, місцевих 

органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (ст.39). 

Друге, – це відокремлення судового нагляду від загального нагляду. Безпосередньо 

тлумачення поняття судового нагляду було надано в ст.41, яка визначала коло 

суб’єктів судового нагляду (Верховний Суд України, Вищий арбітражний суд 

України) та його предмет (законність судових рішень загальних і арбітражних судів) 

[136, c.375]. 

Що ж до загального нагляду, то ця функція закріплювалась виключно за 

органами прокуратури (ст.43) і була інтегрована до структури функцій прокуратури. 

Всього зазначена функціональна структура організації прокурорської діяльності 

включала в себе три основні елементи: а) загальний нагляд (нагляд за додержанням 
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Конституції та законів України органами та посадовими особами державної 

виконавчої влади, представницькими органами та органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, 

а також громадянами України, особами без громадянства, нагляд за додержанням 

законодавства х питань прав і свобод громадян); б) спеціальний нагляд (нагляд за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, 

дізнання і попереднє слідство, нагляд за додержанням законів у місцях виконання 

кримінальних покарань, а також за застосуванням інших заходів примусового 

характеру); в) інші функції (розслідування злочинів у справах, які віднесені до 

компетенції органів прокуратури, підтримання державного обвинувачення в суді, 

захист майнових та інших інтересів громадян, юридичних осіб і держави). 

По суті, започаткована Договором тенденція до виділення прокуратури в 

самостійну систему, відокремлену від всіх інших гілок державної влади знайшла 

свого подальшого розвитку у двох наступних проектах Конституції від 15 листопад 

1995 року (ст.121-127) та від 24 лютого 1996 року (ст.119-121). Причому в обох 

проектах розділ VII “Прокуратура” було розташовано між розділами присвяченими 

виконавчій владі та судовій владі, що давало всі підстави щоб казати про неї як про 

окрему й самостійну гілку державної влади. 

Наступним етапом розвитку конституційних основ визначення місця 

прокуратури в структурі органів державної влади стало прийняття Конституції 1996 

року, яка, доволі чітко визначила всі питання щодо місця прокуратури в цій системі 

[271, c.177]. Проте, оскільки зазначене питання вже неодноразово ставало предметом 

науково-юридичних досліджень, зараз ми зауважимо лише на декількох основних 

моментах. По-перше, Конституція 1996 року фактично відтворила тенденцію до 

структурного відокремлення органів прокуратури від трьох класично визнаних гілок 

державної влади, що проявилося у формі виділення норм, які регулюють діяльність, 

організацію та повноваження цього органу в окремий розділ VII.  

По-друге, прийняття Конституції фактично означало, ліквідацію 

загальнонаглядової функції прокуратури [226, c.50]. Про це ж саме функціональне 

обмеження прокурорської діяльності в сфері загального нагляду пишуть такі автори 
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як В.Сухонос [330, c.10], Г.Ворсінов [66, c.24], Л.Давиденко [86, c.43-44] та 

П.Шумський [376, c.53-54]. При цьому слід відзначити, що в Конституції було 

реалізовано чи не найбільш істотний варіант обмеження загальнонаглядової функції 

(попри те, що переважна більшість науковців та працівників правоохоронних органів, 

враховуючи стан законності, а також рівень боротьби зі злочинністю, схилялися до 

думки про необхідність збереження за прокуратурою функції нагляду за правильним 

застосуванням законів [48, c.49]). Адже в процесі роботи над Конституцією було 

запропоновано й компромісний варіант, який передбачав збереження за 

прокуратурою функції загального нагляду при її нормативному обмеженні. Тобто 

коли загальний прокурорський нагляд мав здійснюватися тільки у чотирьох чітко 

визначених напрямах: а) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина; 

б) нагляд за виконанням природоохоронного законодавства; в) нагляд за 

відповідністю актів, які видаються усіма органами, підприємствами, установами, 

організаціями і посадовими особами вимогам Конституції України та чинних законів; 

г) нагляд за додержанням законів про профілактику злочинів [49, c.47]. 

І, по-третє, в Конституції України знайшов своє відображення подальший 

розвиток тенденції щодо конкретизації функціонального призначення прокуратури. 

Зокрема, Конституцією 1996 року (ст.121) функціональна сфера діяльності 

прокуратури окреслювалась межами чотирьох завдань (нагляд за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство [192, c.10-12]; нагляд за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; 

підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів 

громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом), які відповідно 

формували такі функції як наглядову та функцію сприяння реалізації правосуддя. 

Отже, як стає очевидним в ході аналізу історико-правого генезису 

конституційного визначення місця прокуратури в системі державної влади, у 

конституційному процесі України тривалий час домінувала тенденція до виділення 

органів прокуратури в окрему систему, яка не входить до жодної з гілок державної 
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влади, складає собою спеціальну систему органів, що має характерні організаційні та 

функціональні властивості і відіграє важливу роль та самостійну роль у процесі 

охорони і захисту прав людини і громадянина [378, c.36-38].  

І нарешті, останнім етапом розвитку конституційних основ визначення місця 

прокуратури в структурі органів державної влади  стало запровадження 

конституційних змін, прокуратура починає розглядатися як специфічна частина 

правосуддя. 

Проте, окресливши історико-правовий аспект визначення місця прокуратури, 

необхідно звернутися й до іншого питання, сформульованого нами на початку даного 

підрозділу, а саме – до специфіки нормативно-правової фіксації місця і повноважень 

прокуратури в контексті охорони і захисту прав людини. У зв’язку з чим можна  

сформулювати наступне запитання: чи є окреслений статус  прокуратури,  її  нинішня  

структурно-функціональна система характерною рисою української системи 

державної влади, чи подібне становище характеризує органи прокуратури й в інших 

державах? Безумовно, що особливий інтерес у цьому плані для нас складають перш 

за все держави пострадянського простору (держави-учасниці СНД), а також країни 

Східної Європи, що пояснюється як схожістю загальних проблем суспільно-

політичного розвитку, так і близькістю правових традицій. 

Стосовно східноєвропейських країн, слід зазначити, що функції прокуратури 

визначено в окремому розділі в цілому ряді конституцій цих держав. Хоча при цьому 

можна  відмітити наявність принаймні двох тенденцій. З одного боку, це пряме 

конституційне встановлення (а не лише формальне виокремлення розділу 

присвяченого прокуратурі) статусу прокуратури як системи державних органів, які є 

самостійними і відокремленими від інших органів державної влади. Так, в 

Конституції Македонії прокуратура визначається як самостійний орган державної 

влади поряд зі Зборами Республіки, Президентом Республіки, Урядом і судами, а в 

ч.1 ст.106 однозначно зафіксовано: “Публічна прокуратура є єдиним і самостійним 

державним органом, який підтримує державне обвинувачення в суді, а також 

здійснює інші передбачені законом повноваження” [164, c.454]. В Конституції 

Словаччини прокуратура характеризується як окремий орган державної влади, який 
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здійснює захист прав та охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних осіб 

та держави (ст.149), і який самостійно функціонує поряд з законодавчою, виконавчою 

і судовою владою. 

З іншого ж боку, у деяких конституціях, конституційні норми про діяльність 

прокуратури хоча й виділено в окремий розділ, але вони не дають можливості 

однозначно твердити про рівний статус прокуратури з іншими органами державної 

влади, які утворюють собою окремі гілки влади. Наприклад, у Конституції Угорщини 

прокуратурі присвячено главу ХІ (пар.51-53), в якій перелічено (пар.51) наступні її 

функції та завдання: а) захист прав громадян, а також неухильне переслідування будь-

якого діяння, яке порушує чи ставить під загрозу конституційний лад, безпеку та 

незалежність держави; б) нагляд за законністю слідства, представлення 

обвинувачення в суді, нагляд за законністю виконання вироків; в) забезпечення 

дотримання законності всіма суспільними організаціями, органами державної влади, 

і окремими громадянами [163, c.558]. Проте, сама структура угорської Конституції не 

передбачає наявності чіткого кореляційно-юридичного зв’язку між главами 

конституції та гілками влади, оскільки так саме як і прокуратурі окремі розділи 

присвячено Збройним силам та поліції, судам, Конституційному суду, Державній 

рахунковій палаті та Угорському Національному Банку, Комісарові Державних 

зборів з прав громадян. Схожу структуру в частині переліку органів державної влади 

має й Конституція Словенії, в якій діяльності прокуратури хоча й присвячено окрему 

частину (частина G розділу IV), але такі самі частини присвячено ще адвокатурі та 

нотаріату, адміністрації, збройним силам, судам, уряду, і т.д.. 

Що ж до держав-учасниць СНД європейського регіону, то системі органів 

прокуратури присвячено окремий розділ тільки в конституції Білорусі. Тоді як в 

інших конституціях статті присвячені прокуратурі чи включено до розділу “Судова 

влада” (Росія, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан, Молдова) чи виділено у 

якості одного з підрозділів (частин) цього розділу. 

Отже аналіз конституцій та конституційних актів ряду східноєвропейських 

держав дозволяє зробити висновок, що проблеми визначення місця прокуратури в 

системі органів державної влади припускає декілька варіантів свого розв’язання. З 
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одного боку, це чітка прив’язка прокуратури до однієї з трьох гілок державної влади 

(зокрема, в конституціях Румунії і Болгарії прокуратуру включено до органів судової 

влади). З іншого боку, – це виокремлення прокуратури у якості специфічного органу 

державної влади. Але подібний шлях конституційного встановлення місця 

прокуратури може реалізовуватися двома способами, чи, точніше було б сказати, 

через дві конституційні моделі: 

1. Модель А – коли за прокуратурою визнається статус самостійного державного 

органу (поряд з деякими іншими державними органами); 

2. Модель В –  коли прокуратура фактично формує самостійну гілку державної 

влади [32, c.168-172]. 

В принципі  конституційний статус прокуратури  (Модель А) дозволяє їй не 

тільки успішно взаємодіяти з іншими гілками влади, але й доволі ефективно 

виконувати ті конституційні завдання, які покладаються на цей орган державної 

влади, і зокрема у сфері охорони і захисту прав людини. Хоча, реалізація цієї моделі 

все ж таки залишає відкритим головне запитання: чи означає самостійність 

прокуратури те, що вона формує окрему гілку державної влади, чи ця самостійність 

має тлумачитися виключно у “спеціальних” термінах, тобто як наявність серед 

органів державної влади таких “спеціальних систем”, які за своїм функціональним 

призначенням не повинні входити до жодної з гілок державної влади? Причому, 

відповідь на це запитання має бути сформульована насамперед на теоретичному рівні, 

що зрештою може спричинити і внесення певних змін в ті законодавчі акти, які 

регулюють діяльність органів прокуратури. У цьому сенсі, на думку автора, проблема 

визначення місця і ролі прокуратури потребує своєї подальшої всебічної наукової 

розробки, оскільки фактично вона має безпосереднє відношення як до більш 

загальної проблеми розбудови ефективної і цілісної системи державної влади, 

структура якої була б позбавлена елементів невизначеності та суперечливості, так і 

до конкретних питань охорони і захисту прав людини та громадянина. 

Втім, перш ніж переходити до безпосереднього аналізу функціональної 

специфіки здійснення прокуратурою охорони та захисту прав людини і громадянина 

в Україні необхідно розглянути ще одне коло питань, які пов’язані з концепцією 
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“дублювання” прокуратурою ряду функцій, що властиві іншим гілкам державної 

влади у цій сфері . Зазначена проблема видається надзвичайно важливою з огляду на 

те, що вона фактично стосується загальної ідеї організації механізму охорони і 

захисту прав людини в Україні.  

Коротко нагадаємо суть цієї проблеми. Йдеться про те, що здійснення функцій 

спеціалізованої охорони і захисту прав людини доручається тим чи іншим органам 

державної влади, які, реалізуючи ці повноваження, повинні виключати можливості 

дублювання діяльності у процесі свого функціонування. Тобто у випадку, якщо 

мається на увазі процес захисту прав людини, кожна особа повинна знати до якого 

саме органу державної влади вона повинна звертатись з метою вирішення того чи 

іншого конфлікту пов’язаного з порушенням її конституційних прав і свобод. Як було 

продемонстровано у другому розділі дисертації, основною ланкою в системі органів 

державної влади, які здійснюють повноваження щодо захисту прав людини є суди. З 

чого, у межах настанови на уникнення “дублювання” функцій, було зроблено 

висновок про те, що всі інші органи державної влади (перш за все прокуратура), які 

мають подібні функції, повинні їх позбавитися, для того, щоб система захисту прав 

людини діяла за простою схемою, яка не передбачає варіативності в системі органів, 

які реалізують функцію захисту прав людини. 

Для того, щоб зміст цього аргументу став більш наочним, можна запропонувати 

дві схеми. Перша з них (Схема А) демонструє однолінійний механізм захисту прав 

людини, коли у разі порушення того чи іншого права, особа має звертатись до одного 

органу державної влади (цим органом виступає суд), який має виключні 

повноваження у сфері захисту прав людини, є незалежним і об’єктивним у своїх 

рішеннях, а самі ці рішення (у разі якщо вони вступили в законну силу) є 

обов’язковими для виконання всіма органами державної влади, іншими громадянами, 

різноманітними установами, організаціями, громадськими об’єднаннями тощо [263, 

c.207]. Інша схема (Схема В) демонструє варіативну модель функціонування 

механізму захисту прав людини, коли у разі порушення своїх прав особа має 

можливість вибору (альтернативи) щодо того, до якого саме органу влади вона може 

звернутись для захисту своїх прав [387, c.91]. 
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Отже аргумент, який мав на меті позбавлення прокуратури ряду традиційно 

властивих їй функцій у сфері захисту прав людини ґрунтувався саме на визнанні 

незаперечної цінності першої схеми (Схема А) формування та функціонування 

загального механізму захисту прав людини. Однак, чи справді, ця модель є найбільш 

ефективною, і чи дозволяє вона побудувати максимально ефективну систему захисту 

прав людини? Це ж саме запитання можна сформулювати наступним чином: чи 

означає можливість вибору у процесі захисту прав людини те, що сам захист стає 

менш ефективним? 
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Схема В. Варіативна структура формування механізму захисту прав людини 
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На думку автора, такий висновок є абсолютно некоректним з огляду на декілька 

міркувань. По-перше, як демонструє досвід багатьох розвинених держав, сучасний 

розвиток механізмів захисту прав людини йде не шляхом побудови одноканальних 

систем, а саме шляхом створення багатофункціональних моделей, коли особа може 

звертатись за захистом своїх прав одразу ж до декількох органів влади та посадових 

осіб. Тобто, фактично, як цілком справедливо відмічає І.Вернидубов [60, c.27], 

сьогодні ми маємо справу як раз з прямо протилежною тенденцією, а саме – з 

урізноманітненням каналів та способів захисту прав людини і громадянина як на 

національному, так і на міжнародному рівні. По-друге, ефективність захисту прав 

залежить не стільки від відсутності альтернативи у способах захисту цих прав, 

скільки від ефективності функціонування самих тих органів, які реалізують зазначену 

функцію [388, c.108]. З цієї точки зору, можливість застосовувати різні механізми 

захисту порушеного права, а також звертатись до різних органів державної влади не 

тільки не знижує рівень захищеності конституційних прав, а навпаки, – підвищує 

його, робить його більш гарантованим [259, c.43-44]. 

До того ж, позбавивши прокуратуру ряду властивих їй правозахисних 

повноважень, прихильники Схеми А забули про те, що можливості прокуратури у 

багатьох випадках можуть виявитись для громадян бажанішими ніж звернення до 

органів судової влади, адже, як справедливо зазначає, О.Красноокий, характерними 

властивості правозахисної діяльності прокуратури є її оперативність, доступність, 

професіоналізм, безкоштовність [183, c.41] і ефективність. 

З іншого боку, з питань захисту ряду конституційних прав і свобод органи 

прокуратури  наділялись значно більш широкими можливостями ніж суди.  

Іншим аргументом, який часто висувався на підтримку тези про необхідність 

обмеження правозахисних функцій прокуратури було положення, що прокуратура не 

може ефективно захищати права громадян, оскільки, на відміну від органів судової 

влади, до її основоположних принципів не віднесено принцип незалежності. На нашу 

думку, в чому ми цілком згодні з точкою зору, яку висловлює Л.Нестерук, цей 
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аргумент абсолютно не бере до уваги загальну систему вітчизняного законодавства 

[240, c.583]. Дійсно, в самій Конституції України, у ст.131 не названо принцип 

незалежності. Однак з цього аж ніяк не можна робити висновок, що цей принцип не 

властивий діяльності органів прокуратури в процесі здійснюваної ними охорони і 

захисту прав людини і громадянина [356, c.67], або про те, що закон не встановлює 

належних гарантій незалежності органів прокуратури [384, c.120]. По суті, цей 

аргумент прямо суперечить ст.16 чинного Закону України “Про прокуратуру”, яка 

має назву “Гарантії незалежності прокурора ” і в якій вказано, що незалежність 

прокурора забезпечується: а) особливим порядком його призначення на посаду, 

звільнення з посади, притягнення до дисциплінарної відповідальності; б) порядком 

здійснення повноважень, визначеним процесуальним та іншими законами; в) 

забороною незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення повноважень 

прокурора; г) установленим законом порядком фінансування та організаційного 

забезпечення діяльності прокуратури; ґ) належним матеріальним, соціальним та 

пенсійним забезпеченням прокурора; д) функціонуванням органів прокурорського 

самоврядування; е) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки 

прокурора, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту. 

Так саме, кажучи про незалежність прокуратури у здійсненні нею повноважень 

охорони і захисту прав громадян, варто згадати Рішення Конституційного Суду 

України у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України 

щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України та статей 12, 

19 Закону України “Про статус народного депутата України” (справа про запити 

народних депутатів України до прокуратури) від 14 квітня 2000 року. Зокрема, у 

рішенні зазначалось, що прокурори і слідчі прокуратури, здійснюючи процесуальні 

дії, є незалежними від будь-яких органів та інших посадових осіб і підкоряються 

тільки закону. Вплив у будь-якій формі на прокурора чи слідчого з метою 

перешкодити виконанню ними службових обов’язків заборонено чинним 

законодавством. Тому будь-які пропозиції, вказівки і вимоги народного депутата 

України до прокурорів з питань підтримання державного обвинувачення в суді, 

представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених 
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законом, нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, нагляду за додержанням законів 

при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян, а також до слідчих прокуратури з питань досудового слідства в конкретних 

кримінальних справах Конституційний Суд України визначив як неправомірні. У разі 

ж надходження до органів прокуратури, прокурорів, слідчих прокуратури 

пропозицій, вказівок і вимог народних депутатів України у конкретних справах, 

прокурори і слідчі прокуратури мають діяти з дотриманням вимог, передбачених 

Кримінально-процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом 

України, Арбітражним процесуальним кодексом України та Законом України “Про 

прокуратуру” [295]. 

Значною мірою про високий рівень довіри до прокуратури України як органу 

державної влади, що захищав права громадян свідчать чисельні  опитування 

громадян, яке ставило на меті з’ясувати рівень довіри населення по відношенню до 

різних органів державної влади як інституцій здатних забезпечити захист прав 

людини і громадянина. За результатами цього опитування прокуратура зайняла 

перше місце, випередивши навіть суди [68, c.28].   Це свідчить про те,  що  до 

сьогоднішнього дня прокуратура продовжує залишатись в очах громадян органом, 

здатним ефективно захищати порушені права, гарантувати їх недоторканість і 

непорушність, інститутом, існування якого зумовлено об’єктивними потребами 

нашого суспільства і держави. За цієї причини, цілком недоречними було 

позбавлення прокуратури України цієї ролі. 

Тому, проаналізувавши місце прокуратури в системі органів державної влади та 

обґрунтувавши її роль і значення у процесі охорони і захисту прав людини доцільно 

перейти до дослідження функціональної специфіки здійснення прокуратурою 

України охорони і захисту прав людини та громадянина. 
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3.2 Функціональна специфіка здійснення прокуратурою охорони та захисту прав 

людини 

Приступаючи до розгляду питань функціональної специфіки здійснення 

органами прокуратури охорони і захисту прав людини, необхідно зробити одне 

важливе зауваження, яке значною мірою пояснює одночасно як актуальність цієї 

проблеми, так і складність у її дослідженні. Дійсно, незаперечна актуальність 

проблематики правової держави, яка на сьогоднішній день стала предметом уваги 

практично всіх без виключення вітчизняних юристів та політологів, спричиняє 

необхідність звернення до конкретних проблем пов’язаних із діяльністю окремих 

органів державної влади. У деяких випадках йдеться лише про підвищення 

ефективності їх діяльності (в цьому аспекті маються на увазі лише міри суто 

“технічного” характеру), в інших же питання ставиться значно більш радикально: чи 

слід зберігати усталену за цими органами організаційно-функціональну структуру, чи 

її варто реформувати? Причому зазначена проблема дається в знаки саме тоді, коли 

йдеться про так звані “основні”  чи “основоположні” функції тих чи інших державних 

органів, оскільки щодо сфери спеціальної компетенції (тобто тих функцій, які можуть 

варіюватися в залежності від форми правління, державного устрою, правової системи 

тощо), то їх відмінність в тих чи інших державах вважається цілковито нормальним і 

прийнятним явищем. 

Серед таких органів державної влади, навколо функціонального призначення 

яких  протягом чверть століття велись  постійні суперечки, чи не на першому місті 

слід визнати органи прокуратури [32, c.168-172], [145, c.86-90]. Справді, питання, яке 

має бути вирішено полягає в тому, чи відповідає факт існування органів прокуратури 

в Україні із властивими їм функціями, самій ідеї правової держави, зміст якої, полягає 

у обмеженні державного терору, опіки над громадянином, гарантуванні свободи і 

верховенства права [286, c.258] ?.  У інших термінах це ж саме запитання може бути 

сформульовано наступним чином: чи відповідає коло функціональних повноважень 

якими наділені сьогодні органи прокуратури України ефективному виконанню 

завдання охорони і захисту прав людини? 
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Намагаючись сформулювати відповідь на це запитання варто нагадати, що 

поняття правової держави передбачає не тільки наявність такої ознаки як 

верховенство права, але й надійний захист та всебічне забезпечення прав і свобод 

людини. Тому, в контексті дослідження становлення України як правової держави 

цілком логічним видається поєднання у сфері аналізу функцій окремих органів 

державної влади з проблемами забезпечення і захисту прав громадян. Звісно, так чи 

інакше, як було продемонстровано на самому початку дисертаційного дослідження, 

зазначена ціль реалізується всіма без виключення правоохоронними і судовими 

органами. Тобто обов’язок “щодо правомочної особи охороняти та захищати її права” 

стосується всіх органів державної влади [54, c.100]. Однак зараз, як це випливає з 

загальної логіки викладення матеріалу, необхідно звернутися до більш конкретної 

проблематики, а саме – до питань пов’язаних із тим, яким чином функціональний 

характер органів прокуратури дозволяє забезпечувати та здійснювати захист прав 

людини і громадянина. При цьому, окреслюючи функціональну специфіку діяльності 

органів прокуратури ми отримуємо можливість водночас вирішити дві важливі для 

нашого дисертаційного дослідження проблеми: а) чітко визначити, зміст основних 

функцій цього органу державної влади, б) з’ясувати, чи забезпечують ці функції 

охорону і захист прав та інтересів громадян, і чи не суперечать вони основоположним 

принципам правової держави. 

Цілком логічно розпочати розгляд цієї проблеми з аналізу тієї функції 

прокуратури, яку переважна кількість дослідників небезпідставно визначає як 

“основну” [179, c.86], [151, c.120-123]  чи “головну функцію прокуратури” [243, c.31]. 

Ми маємо на увазі наглядову функцію прокуратури. Недарма, практично вся 

діяльність прокуратури має наглядовий характер [142, c.69]. Справді, про значущість 

цієї функції в діяльності органів прокуратури свідчить бодай те, що практично у всіх 

без виключення її дефініціях ми знайдемо посилання на наглядовий характер 

діяльності прокуратури. При цьому такий підхід до тлумачення змісту прокурорської 

діяльності ми можемо спостерігати як у сучасних вітчизняних юридичних 

дослідженнях (П.Шумський окреслює прокуратуру як орган нагляду за додержанням 

законів [376, c.54], для М.Руденка вона є системоутворюючим ядром державного 
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(інспекційного) нагляду [304, c.31], а для В.Коржа – організаційно самостійною 

державно-правовою інституцією, яка виконує функції представницько-наглядового 

характеру [172, c.37], і т.д.). Наприклад, у визначенні К.Гуценка та М.Ковальова 

прокуратура – це єдина централізована система, яка здійснює нагляд за дотриманням 

конституції та виконанням законів [85, c.290]. Так саме наглядова функція 

прокуратури закріплюється у значній кількості конституцій і законів тих держав, де 

задіяна прокурорська система. 

Однак, щойно ввівши поняття прокурорського нагляду, слід зробити одне 

зауваження. Справа у тому, що навіть на суто нормативному рівні (не кажучи вже про 

чисельні науково-теоретичні розробки) по відношенню до органів прокуратури 

доволі часто вживаються такі поняття як “загальний нагляд”, “вищий нагляд”, 

“спеціальний нагляд” [302, c.50] тощо. Отже чи є всі ці поняття синонімічними, і чи 

можуть вони бути об’єднані в одному понятті “прокурорського нагляду”? Зазначене 

питання жодною мірою не слід вважати випадковим, оскільки від точної відповіді на 

нього значною мірою залежить те, як діятиме прокуратура, і наскільки правильним 

буде її визначення у якості одного з механізмів забезпечення і захисту прав людини і 

громадянина. 

Щодо самого поняття “нагляд” чи “прокурорський нагляд”, то воно було вперше 

використано ще в Наказі Петра І “Про посаду генерал-прокурора” від 27 квітня 1722 

року, в якому встановлювалось, що прокурори здійснюють нагляд “истинно, 

ревностно и порядочно, без потеряния времени” [132, c.266]. У Судовому уставі 1864 

року однією з чотирьох функцій прокурорів також було визнано “нагляд за 

єдинообразним і точним застосуванням закону” (цікавий історично-порівняльний 

аналіз розвитку окремих функцій прокуратури надає С.Матієк [214, c.98-99]).  Проте, 

одночасно із розширенням номенклатури функцій прокуратури, виявилась потреба 

дещо конкретизувати цей термін (цікаво відмітити, що ще в “Наказі міністра юстиції 

генерал-прокурора Н.В.Муравйова чинам прокурорського нагляду” 1896 року 

прокурорський нагляд класифікувався принаймні за трьома ознаками: змістом, 

формою та органами [133, c.407]). 



 
 

128 

Дійсно, виступаючи засобом впорядкування правовими засобами складних та 

динамічних відносин, які формуються в процесі суспільного розвитку,  наглядова 

функція несе на собі відбиток складності і неоднорідності самого предмету нагляду. 

Тож поступово в юридичну практику було введено поняття “загального нагляду” 

(його детальний аналіз надає А.Галкін [283, c.97-104] ), а в радянській правовій науці 

застосовувалося ще й поняття “вищого нагляду” (на нормативно-правовому рівні 

його було вперше вжито у Конституції СРСР 1936 року в ст.113). До речі, термін 

“вищий нагляд” по відношенню до органів прокуратури було використано й в 

Декларації про державний суверенітет, у розділі третьому якої містилася норма: 

“найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів здійснюється 

Генеральним прокурором Української РСР”. Хоча, стосовно самого терміну “вищий 

нагляд” існують прямо протилежні оцінки. Так, деякі вчені дотримуються думки, що 

його вживання породжує певну двозначність, яка спричиняє непорозуміння щодо 

інших форм нагляду (в тому числі й тих, які здійснюються самою прокуратурою). 

Тобто виходить що навіть в процесі прокурорської діяльності одні форми нагляду 

стають більш “важливими” чи більш “високими” ніж інші, не кажучи вже про те, що 

тоді виявляється доволі проблематичним окреслити співвідношення понять нагляду 

та контролю. Так саме не завжди правильним видається і визначення прокуратури як 

“вищого наглядового органу за дотриманням законів”, оскільки, як зауважували 

В.Тацій та Ю.Грошевой, крім наглядових прокуратура виконує ще й, так звані, 

“ненаглядові” функції [166, c.320]. 

З точки зору решти дослідників, поняття вищого нагляду є, навпаки, більш 

коректним ніж інші, оскільки специфіка прокурорського нагляду полягає в тому, що 

прокуратура здійснює нагляд за додержанням законності в тому числі й по 

відношенню до тих державних органів і громадських організацій, які самі наділені 

правом нагляду і контролю [74, c.43]. Є багато прихильників серед науковців 

вживання поняття “вищого нагляду” [15, c.55-56]. 

На відміну від цього, поняття “загального нагляду”, як відмічав  Ю.Грошевой, є 

значно більш усталеним в юридичній науці [284, c.26-27]. Але насправді його 

використання породжує не менш змістовні суперечки, коли серед теоретиків і 
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практиків в ході обговорень та дискусій ламаються списи навколо того, чи слід 

зберігати за прокуратурою цю функцію, чи від неї слід  поступово зректись. 

Здебільшого це пояснюється неоднозначністю предикату “загальний”. Справа у тому, 

що противники закріплення за прокуратурою функції загального нагляду 

посилаються на “авторитарність” цієї функції, і вказують, що для демократичної 

системи державної влади не характерна наявність таких органів, які б мали право 

абсолютного нагляду за всіма іншими державними інституціями. 

Проте, використання зазначеного аргументу, на думку автора, є яскравим 

прикладом некоректного вживання понять. Адже як такий предикат “загальний” у 

сполученні з юридичним терміном “нагляд” вказує не на коло предметів цього 

нагляду, а лише на те, що він є одним з можливих напрямів прокурорського нагляду. 

У цьому сенсі, назва “загальний нагляд” є насправді умовною і виникла внаслідок 

того, що “не знайшлося іншого терміну для визначення наглядової роботи 

прокуратури, яка проводиться нею за рамками галузей з чітко встановленими 

межами” [86, c.46]. Тобто, інакше кажучи загальний нагляд діє на тому правовому 

полі, яке не охоплюється іншими напрямами прокурорського нагляду, а тому він має 

бути визначеним як обмежена жорсткими правовими рамками діяльність прокурора 

по виявленню порушень закону та умов, що їм сприяють, з метою їх усунення 

(запобігання), поновлення порушених прав, притягнення правопорушників до 

відповідальності [87, c.23-24]. 

Про важливість чіткого визначення поняття загального прокурорського нагляду 

свідчить і те, що доволі часто обговорення навколо нього спричиняють прямо 

протилежні результати у законотворчій роботі. У якості прикладу можна порівняти 

бодай деякі законопроекти, що вносилися до розгляду Верховною Радою в перше 

десятиліття існування незалежної України. Так, скажімо, явно обмежувальна 

тенденція щодо функції прокурорського нагляду спостерігалась в Проекті Закону 

України “Про прокуратуру” (№3001-4 від 4 жовтня 2001 року) внесеному народними 

депутатами І.Коліушком та В.Шишкіним. Зокрема, в ст.1 проекту прокуратура 

України визначалась як єдина система органів, які покликані сприяти дотриманню і 

захисту прав та свобод людини і громадянина, захищати інтереси держави шляхом 
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здійснення таких функцій: а) підтримання державного обвинувачення в суді; б) 

представництво інтересів громадянина або держави в суді; в) нагляд за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство; г) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Тобто фактично, 

наглядові функції прокуратури пропонувалось звести виключно до сфери 

спеціального нагляду, який має на меті: 1. Вжиття прокуратурою заходів щодо 

виявлення та усунення порушень законів, що регулюють оперативно-розшукову 

діяльність, проведення дізнання і досудового слідства, та притягнення осіб, винних у 

таких порушеннях, до встановленої законом відповідальності; 2. Забезпечення 

своєчасності виконання судових рішень у кримінальних справах; дотримання 

законності при триманні осіб в установах, що виконують судові рішення у 

кримінальних справах; дотримання встановлених законом прав засуджених, 

виконання ними обов’язків, а також дотримання порядку, умов відбування 

кримінального покарання; дотримання вимог закону щодо звільнення засуджених від 

відбування покарання, відстрочки виконання вироку та з інших питань, пов’язаних з 

виконанням вироку. 

На відміну від цього, у проекті нової редакції Закону України “Про прокуратуру” 

1991 р., внесеному народними депутатами України Г.Васильєвим та В.Развадовським 

у ст.53 передбачалось збереження функції загального нагляду, а його предметом було 

визначено: 1) відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, 

установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та 

чинним законам; 2) додержання законів про недоторканність особи, соціально-

економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, 

якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав; 3) додержання 

законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони 

навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності. 

Своєрідний компромісний варіант фіксації наглядових функції прокуратури 

було закріплено у законопроекті внесеному 9 червня 2003 року народними 
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депутатами України М.Потебеньком та Ю.Кармазіним (№3757). Згідно цього 

законопроекту пропонувалось залишати за прокуратурою: а) нагляд за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство; б) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень 

у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадянина; в) нагляд за 

додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і 

службовими особами. Причому для кожного з названих напрямів прокурорського 

нагляду було чітко визначено його цілі та завдання. Так, нагляд за законністю в  

діяльності оперативно-розшукових органів, органів дізнання і досудового слідства, 

згідно ст.36 законопроекту, має своїм завданням сприяти: 1) виявленню та розкриттю 

злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, 

організацій від злочинних посягань; 2) додержанню законності при порушенні, 

зупиненні та закритті кримінальних справ, розслідуванні злочинів, а також 

додержанні строків провадження, дізнання і досудового слідства та тримання особи 

під вартою; 3) неухильному виконанню при розслідуванні злочинів вимог закону про 

всебічне, повне і об’єктивне дослідження всіх обставин справи, з’ясовуванню 

обставин, які викривають чи виправдовують обвинуваченого, а також пом’якшують і 

обтяжують його відповідальність; 4) запобіганню незаконного притягнення особи до 

кримінальної відповідальності, охороні прав і законних інтересів громадян, які є 

учасниками кримінального судочинства; 5) узгодженню дій органів, які ведуть 

боротьбу зі злочинністю, по розкриттю та розслідуванню злочинів; 6) здійсненню 

заходів щодо запобігання злочинам, усуненню причин та умов, що сприяють їх 

вчиненню. Нагляд за додержанням законів при виконанні рішень в кримінальних 

справах здійснюється з метою: 1) виконання судових рішень у кримінальних справах 

у відповідності до вимог законодавства; 2) утримання під вартою особи у місцях 

попереднього ув’язнення, кримінально-виконавчих та інших органах і установах, що 

виконують судові рішення у кримінальних справах на законних підставах; 3) 

забезпечення дотримання встановлених законом прав осіб, взятих під варту, 
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засуджених, виконання ними обов’язків, прав осіб, що перебувають у психіатричних 

закладах, а також дотримання порядку, умов тримання та відбування кримінального 

покарання та лікування; 4) виконання вимог законодавства про звільнення 

засуджених від відбування покарання, відстрочку виконання вироку та з інших 

питань, пов’язаних з виконанням вироку. При цьому у межах цього напряму 

наглядової діяльності прокуратури пропонувалось виділити нагляд за додержанням 

законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян. Тобто йдеться про нагляд, що за додержанням законів 

при застосуванні примусових заходів медичного та виховного характеру, пов’язаних 

з обмеженням особистої свободи, адміністративних затримань і арештів та 

адміністративного нагляду, при триманні громадян у приймальниках-

розподільниках, загальноосвітніх школах і професійних училищах соціальної 

реабілітації, центрах медико-соціальної реабілітації та притулках для неповнолітніх 

та інших закладах, а також при застосуванні спеціальних засобів примусу. Його 

цілями є: 1) недопущення незаконних обмежень особистої свободи людини, 

гарантованої Конституцією України; 2) поновлення порушених прав людини, 

усунення допущених незаконних обмежень їх особистої свободи; 3) гарантування 

того, щоб обмеження особистої свободи людини застосовувалися тільки тоді, коли 

для невідкладного захисту інтересів громадян або держави інші заходи будуть 

визнані недостатніми чи малоефективними; 4) гарантування того, щоб примусові 

заходи медичного і виховного характеру застосовувалися лише щодо суспільно 

небезпечних осіб за наявності достатніх медичних, психіатричних показників. 

І, нарешті, завданнями останнього виду прокурорського нагляду є 

попередження, виявлення та усунення порушення закону щодо прав і свобод людини 

і громадянина та захист їх інтересів. З цією метою прокурор перевіряє:  1) 

відповідність актів, які видаються всіма органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, їх посадовими та службовими особами, вимогам Конституції 

України, чинним законом та Указом Президента України; 2) додержання законів про 

недоторканість особи, соціально-економічні, політичні, трудові, особисті права і 

свободи людини і громадянина, захист їх честі і гідності. 
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Загалом, можна сказати, що в ньому  на всіх етапах вироблення пропозицій щодо 

реформування прокуратури за нею фактично зберігалася функція загального нагляду, 

хоча і у дещо завуальованому та обмеженому вигляді. До речі, на це   вказувалося у 

експертному науковому  висновку щодо законопроекту,  в якому пропонувалося  

усунути з проекту закону главу 6, в якій містилися повноваження прокурора щодо 

реалізації цієї функції, з огляду на те, що надання прокуратурі подібної функції 

суперечить положенням ст.121 Конституції України, що на той час містила 

вичерпний перелік функцій прокуратури. 

Однак, наскільки виправданим є подібне намагання всіляко уникнути 

законодавчого закріплення за прокуратурою трансформованої функції загального 

нагляду. Дійсно, відповідно до п.9 розділу XV Перехідних положень Конституції 

України загальнонаглядова діяльність підлягала вилученню із компетенції 

прокуратури. Однак у тому ж самому дев’ятому пункті прямо вказано, що вилучення 

цієї функції  можливе лише після створення правових та організаційних умов для 

виконання цієї функції іншими державними органами. У зв’язку з цим, а також з 

огляду на реальний стан дотримання органами виконавчої влади і місцевого 

самоврядування соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод 

людини та громадянина, виконання рекомендацій щодо позбавлення органів 

прокуратури функції загального нагляду необхідно розглядати у загальному 

контексті конституційно-правової реформи. 

Нагадаємо, що в межах цього процесу Верховною Радою України було створено 

спеціальну комісію, яка підготувала і направила Президентові України пропозиції 

щодо внесення змін і доповнень до чинної Конституції, у тому числі і до норм, які 

регулюють діяльність прокуратури. Зокрема, спеціальна комісія Верховної Ради 

запропонувала доповнити передбачені ст.121 Конституції України повноваження 

прокуратури, доручивши їй здійснювати “нагляд за додержанням прав і свобод 

людини і громадянина, а також за додержанням законів органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування”. Тобто, як бачимо, результатом діяльності 

комісії стало фактичне визнання необхідності збереження за прокуратурою загально 

наглядової функції. Хоча, як було вказано у висновку комісії, ця загальнонаглядова 
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функція має бути трансформована. Тобто прокуратура повинна бути позбавлена 

повноважень загального нагляду як права перевіряти законність діяльності 

невизначеного кола суб’єктів без чіткої регламентації предмета цієї діяльності. 

Натомість комісія запропонувала наділити цей орган правозахисною функцією, 

природа якої визначається пріоритетністю прав і свобод людини і неприпустимістю 

їх протиправного обмеження. У цьому ракурсі нагляд за додержанням законів 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, по суті, набуває 

значення додаткової гарантії захисту прав людини, гарантованих Конституцією 

України, чинними законами та загальновизнаними нормами міжнародного права 

(Загальної декларації прав людини, проголошеної Генеральною Асамблеєю ООН 10 

грудня 1948 року та Конвенцією про захист прав і основних свобод людини, 

підписаної 4 листопада 1950 року). Водночас, на відміну від загального нагляду, 

запропонована функція прокуратури має чітко визначений предмет і логічно 

узгоджуються з іншими повноваженнями, встановленими Конституцією. А з огляду 

на можливості судової влади такі повноваження надають прокуратурі ще й реальну 

можливість оперативно вживати заходів реагування щодо поновлення порушеного 

права на досудовій стадії. 

Отже, як стає очевидним, центральна проблема, яка постає в ході науково-

юридичних дискусій, пов’язана саме з функцією загального нагляду. Причому 

характерною рисою, яка визначає цю суперечку навколо надання чи ненадання 

прокуратурі функції загального нагляду полягає в тому, що як прибічники, так і 

противники загального нагляду, по суті, посилаються на те, яким чином він 

впливатиме на рівень захищеності прав громадян. Так, противники резервування за 

прокуратурою загальнонаглядової функції вживають аргумент, що подібні 

прокурорські повноваження, по-перше, не є характерними для розвинених 

демократичних країн (справді, у переважній більшості країн з міцною правовою 

системою, як зауважує М.Косюта, обов’язки прокуратури в основному обмежуються 

порушенням кримінального переслідування і підтриманням державного 

обвинувачення в суді, не включаючи в себе загальнонаглядових повноважень [177, 

c.54]), а, по-друге, вони виступають одним з чинників обмеження права громадян на 
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судовий захист. Тобто, замість визнаного у всіх демократичних країнах судового 

способу захисту прав і свобод громадян, виникатиме ситуація правозахисного 

дуалізму і навіть своєрідного протистояння в системі “суд – прокуратура”. Як 

наслідок, для прибічників зазначеного підходу властиве жорстке протиставлення 

понять загального і спеціального нагляду, коли перше з них тлумачиться як 

недемократичне і небажане повноваження органів прокуратури, а друге – як єдино 

припустима наглядова функція, що може бути збережена за цими органами. 

До речі, надзвичайно рельєфно специфіка цього протиставлення проявилася в 

Росії під час розробки і прийняття Державною Думою РФ Закону “Про Прокуратуру 

РФ”, коли різні політики та політичні сили пропонували виключити з проекту закону 

ті частини ст.1, в яких визначалися функції загального нагляду (нагляд за виконанням 

законів та нагляд за дотриманням прав і свобод людини і громадянина) і залишити за 

нею лише спеціальнонаглядові повноваження (нагляд за виконанням законів 

органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання і попереднє 

слідство, а також нагляд за виконанням законів адміністраціями органів та установ, 

які виконують покарання і застосовують призначені судом міри примусового 

характеру). 

Зі свого боку, прибічники збереження за прокуратурою функції загального 

нагляду твердять, що її ліквідація матиме своїм наслідком не підвищення рівня 

гарантованості та захисту прав громадян, а навпаки – його стрімке падіння, оскільки 

наявність “багатоканального” механізму захисту прав громадян (коли поруч з 

судовими органами влади цю функцію виконують ще й органи прокуратури) є 

ознакою як демократичності, так і ефективності цього захисту. До речі, в цьому плані 

можна згадати й такий важливий документ як Міжнародний пакт про громадянські та 

політичні права, в п.3 ч.3 ст.2 якого йдеться про забезпечення права на правовий 

захист для будь-якого громадянина будь-якими компетентними органами, існування 

яких передбачено правовою системою держави. Більш того, виходячи з аналізу змісту 

цієї статті можна дійти висновку, що співіснування різних органів державної влади, 

які забезпечують можливості альтернативного захисту прав громадян є не тільки 

прийнятним, але й бажаним для демократії явищем. 
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Також, як свідчать статистичні данні, кількість звернень громадян до органів 

прокуратури не тільки не зменшується, а, навпаки, має тенденцію до збільшення, що 

пояснюється оперативністю, економічністю та доступністю в діяльності цих органів. 

До того ж, доречність збереження за прокуратурою функції загального нагляду як 

однієї з гарантій прав громадян, пояснюється тим, що в умовах перехідного періоду, 

як вже було зазначено вище, судові органи виявляються просто неспроможними 

захищати ці права, коли кількість здійснюваних правопорушень (на всіх рівнях 

починаючи від побутового і закінчуючи загальнодержавним) є настільки значною, а 

загальний рівень законності є надзвичайно низьким. 

Таким чином, повертаючись до розглядуваної нами проблеми співвідношення 

понять державного, прокурорського, загального та спеціального нагляду, можна 

стверджувати, що використовуючи поняття прокурорського нагляду ми маємо всі 

підстави для аби казати про його реалізацію у двох основних формах: загального та 

спеціального нагляду (поняття “вищого нагляду” фіксує лише ту специфічну 

властивість прокурорського нагляду, що він може здійснюватися й по відношенню до 

інших наглядових та контрольних органів, а тому за сферою своїх повноважень він 

обіймає вищу ієрархічну сходину в структурі наглядових державних органів). При 

цьому дві зазначені форми нагляду жодною мірою не протиставляються одна одній, 

а стосуються радше різних предметів по відношенню до яких реалізувалася наглядова 

функція прокуратури. У випадку загального нагляду – це перевірка законності дій 

органів влади [211, c.17], у випадку ж спеціального нагляду – це перевірка 

дотримання законів певною групою органів державної влади (які проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання і попереднє слідство) та в окремих місцях 

(міста застосування заходів примусового характеру). 

Чинний закон «Про прокуратуру» позбавив цей орган загального нагляду, 

зберігши спеціальний. Зокрема, ст.25 Закону України «Про прокуратуру», яка має 

назву “Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство”, встановлює, що прокурор 

здійснює нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, користуючись при цьому правами 
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і виконуючи обов’язки, передбачені Законом України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» та Кримінальним процесуальним кодексом України. При цьому, письмові 

вказівки прокурора органам, що провадять оперативно-розшукову діяльність, 

дізнання та досудове слідство, надані в межах повноважень, є обов’язковими для цих 

органів і підлягають негайному виконанню. Видання прокурором розпоряджень поза 

межами його повноважень тягне за собою відповідальність, передбачену законом. 

Водночас, Генеральний прокурор, керівники регіональних та місцевих прокуратур, їх 

перші заступники та заступники відповідно до розподілу обов’язків, здійснюючи 

нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство, координують діяльність правоохоронних 

органів відповідного рівня у сфері протидії злочинності. Координаційні 

повноваження прокурори здійснюють шляхом проведення спільних нарад, створення 

міжвідомчих робочих груп, а також проведення узгоджених заходів, здійснення 

аналітичної діяльності. Порядок організації роботи з координації діяльності 

правоохоронних органів, взаємодії органів прокуратури із суб’єктами протидії 

злочинності визначається положенням, що затверджується спільним наказом 

Генерального прокурора, керівників інших правоохоронних органів. Зміст та сутність 

цього виду прокурорського нагляду полягає у тому, що прокурор вживає заходів до 

того, щоб органи дізнання і попереднього слідства: 1) додержували передбаченого 

законом порядку порушення кримінальних справ, розслідування діянь, що містять 

ознаки злочину, проведення оперативно-розшукових заходів, застосування технічних 

засобів, припинення та закриття справ, а також додержували строків провадження 

слідства та тримання під вартою; 2) при розслідуванні злочинів неухильно 

виконували вимоги закону про всебічне, повне і об’єктивне дослідження всіх 

обставин справи, з’ясовували обставини, які викривають чи виправдовують 

обвинуваченого, а також пом’якшують і обтяжують його відповідальність; 3) 

виявляли причини вчинення злочинів і умов, що сприяють цьому, вживали заходів до 

їх усунення. 

Також окремим напрямом діяльності прокуратури щодо захисту прав людини, і 

відповідно – окремим видом прокурорського нагляду є нагляд за додержанням 
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законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 

застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян. Предметом цього нагляду, як випливає зі змісту ст.26 

закону, є додержання законності під час перебування осіб у місцях тримання 

затриманих, попереднього ув’язнення, виправно-трудових, інших установах, що 

виконують покарання або заходи примусового характеру, які призначаються судом, 

додержання встановленого кримінально-виконавчим законодавством порядку та 

умов тримання або відбування покарання особами у цих установах, їх прав і 

виконання ними своїх обов’язків. Здійснюючи повноваження цього нагляду прокурор 

має право: а) у будь-який час за посвідченням, що підтверджує займану посаду, 

відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув’язнення, установи, в яких 

засуджені відбувають покарання, установи, де перебувають особи, щодо яких 

застосовані примусові заходи медичного або виховного характеру, та будь-які інші 

місця, до яких доставлено осіб з метою складення протоколу про адміністративне 

правопорушення чи в яких особи примусово тримаються згідно з судовим рішенням 

або рішенням адміністративного органу; б) опитувати осіб, які перебувають у вище 

зазначених місцях, з метою отримання інформації про умови їх тримання та 

поводження з ними, ознайомлюватися з документами, на підставі яких ці особи 

тримаються в таких місцях, засуджені або до них застосовано заходи примусового 

характеру; в) знайомитися з матеріалами, отримувати їх копії, перевіряти законність 

наказів, розпоряджень, інших актів відповідних органів і установ та в разі 

невідповідності законодавству вимагати від посадових чи службових осіб їх 

скасування та усунення порушень закону, до яких вони призвели, а також скасовувати 

незаконні акти індивідуальної дії; г) вимагати від посадових чи службових осіб 

надання пояснень щодо допущених порушень, а також вимагати усунення порушень 

та причин і умов, що їм сприяли, притягнення винних до передбаченої законом 

відповідальності; ґ) знайомитися з матеріалами виконавчого провадження щодо 

виконання судових рішень у кримінальних справах, робити з них виписки, знімати 

копії та в установленому законом порядку оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність 

державного виконавця; д) вимагати від керівників органів вищого рівня проведення 
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перевірок підпорядкованих і підконтрольних органів та установ попереднього 

ув’язнення, виконання покарань, застосування заходів примусового характеру та 

перевірок інших місць, зазначених у пункті 1 частини 1 ст.26; е) звертатися до суду з 

позовом (заявою) у визначених законом випадках. 

Хоча, вживаючи поняття “спеціальний прокурорський нагляд” не слід робити 

висновок про його другорядну роль у процесі охорони та захисту прав людини. Адже, 

фактично саме завдяки спеціальному нагляду встановлюється цілісна система 

гарантій дотримання законності діяльності різних органів правоохоронної системи. 

В результаті чого, ані спеціальний прокурорський нагляд (який є самостійною 

формою державної діяльності, що спрямована на невідкладне вжиття заходів по 

забезпеченню додержання законів та усунення виявлених порушень [65, c.39]), ані 

прокурорський нагляд як такий не підмінюють собою поняття державного нагляду та 

державного контролю, а виступають лише однією з можливих форм його реалізації.  

Прокурорський нагляд – це необхідний та ефективний елемент наглядової функції 

держави [262, c.38]. До речі, цікаву аргументацію цієї тези пропонує М.Руденко [304, 

c.29-33]. Тому логічний зв’язок між цими функціями можна визначити через логіко-

юридичне відношення включення: Державний нагляд = Прокурорський нагляд 

(загальний нагляд + спеціальний нагляд) + діяльність інших наглядових інстанцій. 

Про відмінність між прокурорським наглядом та наглядом здійснюваним іншими 

органами державної влади свідчить і ряд характерних рис властивих виключно 

прокурорському нагляду.  

Найважливішою з них є те, що прокурорський нагляд сигналізує про порушення 

чинного законодавства і порушує у зв’язку з цим провадження не беручи на себе 

функції прийняття по ньому остаточного рішення, адресуючи його органам судової 

влади чи державного управління [302, c.44] . Про іншу властивість, тісно пов’язану з 

щойно названою, пише М.Руденко. На його думку, специфіка прокурорського 

нагляду полягає в тому, що органи прокуратури займаються лише перевіркою, 

розслідуванням і вивченням стану справ у механізмі державного контролю і не мають 

права втручатися в оперативну діяльність підприємств, установ і організацій, 

контроль за діяльністю яких здійснюють податкові інспекції, державні органи, на які 
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покладено нагляд за безпекою виробництва і праці та інші органи відповідно до 

законодавства України [307, c.59].  Порівнюючи прокурорський нагляд з функцією 

судового контролю, можна стверджувати що специфіка першого дозволяє органам 

прокуратури, по-перше, за зверненнями громадян та за власною ініціативою 

самостійно запобігати порушенням закону, прав і свобод громадян у позасудовому 

оперативному порядку, а, по-друге, здійснювати нагляд за дотриманням законності 

там, де судовий контроль є об’єктивно неможливим [365, c.16]. 

Проте, окреслюючи нагляд здійснюваний органами прокуратури як їх основну 

функцію, чи буде справедливим робити висновок про те, що сприяння реалізації 

наглядової функції впливатиме на рівень захисту прав і свобод людини і 

громадянина? На нашу думку, подібний висновок є не тільки науково обґрунтованим, 

але й очевидним навіть на рівні юридичної нормативно-правової практики. Стосовно 

наукової обґрунтованості цієї тези, слід зауважити, що поняття “функції” завжди 

передбачає залучення ще й такого поняття як “ціль”. В цьому сенсі ми можемо 

твердити, що основними цілями реалізації наглядової функції, як пише Ю.Кручинін, 

є “забезпечення верховенства закону, посилення законності та сприяння охорони та 

захисту прав і свобод людини і громадянина” [190, c.12]. Дійсно, нагляд за 

дотриманням законності хоча й здійснюється по відношенню до органів державної 

влади та місцевого самоврядування, але метою цього нагляду є не стільки постійне 

утримання зазначених органів в стані “підконтрольності недремному державному 

оку” (така ситуація властива для авторитарних і тоталітарних політичних режимів, 

коли метою влади є якомога більш сильний та всебічний контроль над суспільством і 

державою), скільки не  допущення елементів неконституційності чи незаконності в їх 

нормотворчості. У цьому аспекті рівень захищеності прав громадян напряму 

залежить від того наскільки гармонійно та несуперечливо побудовано ієрархію 

нормативно-правових актів, і головне – чи існують в структурі державної влади такі 

елементи, які б могли швидко й ефективно усувати порушення правової ієрархії. 

Водночас, про те, що ціль захисту прав громадян завжди виступає однією з 

домінант в процесі прокурорського нагляду за діяльністю окремих органів державної 

влади, свідчить і те, що вона згадується практично у всіх без виключення актах, які 
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регламентують діяльність органів прокуратури щодо окремих напрямів 

прокурорського нагляду. Так, наприклад, в наказах  Генерального прокурора  України 

зазначалося,  що прокурорському нагляду підлягає додержання вимог Конституції 

України, законів України  про оперативно-розшукову діяльність, про організаційно-

правові основи боротьби з організованою злочинністю  та  про заходи протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та 

зловживанню ними щодо: а) наявності підстав для проведення оперативно-

розшукової діяльності; б) заведення та закриття оперативно-розшукових справ; в) 

строків здійснення оперативно-розшукової діяльності; г) гарантій законності заходів, 

які здійснюються спецпідрозділами у процесі оперативно-розшукової діяльності, у 

тому числі у межах наданих їм додаткових повноважень, передусім, заходів, що 

тимчасово обмежують права фізичних і юридичних осіб; д) здійснення оперативно-

розшукової діяльності за вказівками прокурора, дорученнями і постановами слідчих, 

ухвалами суду, інших правоохоронних органів. Так саме проблема нагляду за 

відповідністю закону і конституційним правам особи формуються у якості 

пріоритетного завдання органів прокуратури в наказах Генерального прокурора 

України   “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів 

Службою безпеки, органами охорони державного і митного кордонів України”. 

Подібні чисельні приклади можна продовжувати наводити й надалі. 

Що ж до практичного аспекту, то варто нагадати, що сама ідея забезпечення 

верховенства закону чи верховенства права (звісно, що в ідеалі закон має відповідати 

праву, чи як свого часу висловився Олівер В. Холмс: “літера закону має 

узгоджуватися з духом права”) передбачає не просто суто нормативістськи 

витлумачене домінування певної сукупності загальнообов’язкових приписів, але 

таких норм, які забезпечують права громадян держави. У цьому сенсі сприяння 

реалізації центрального принципу правової держави, завжди має своїм наслідком і 

підвищення рівня захисту прав і свобод людини і громадянина. А отже, немає 

жодного протиріччя в тому, що забезпечуючи верховенство закону наглядова 

діяльність прокуратури разом з тим дозволяє, “успішно поновлювати права громадян, 

захищати майнові інтереси держави, виявляти та припиняти економічні та посадові 
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злочини” [134, c.47-48]. Більш того, навіть обмежуючи загальнонаглядову функцію 

прокуратури лише трьома напрямами (нагляд за відповідністю закону нормативних 

актів; нагляд за виконанням законів органами державного управління, місцевої 

представницької влади, місцевого самоврядування та їх посадовими особами; нагляд 

за виконанням законів контрольними органами та їх посадовими особами), ми все 

одно маємо констатувати, що шляхом її реалізації здійснюється, хоча й в 

опосередкованій формі, захист прав людини і громадянина. 

Втім, наглядова функція прокуратури, хоча і являє собою, як було зазначено 

вище, “основну” чи “головну” функцію прокуратури, яка дозволяє їй успішно 

реалізовувати правоохоронну та правозахисну діяльність, було б не зовсім правильно 

обмежувати наш аналіз ролі органів прокуратури в охороні та захисті прав людини 

виключно цим напрямом її функціонування. Адже, згідно чинного законодавства на 

прокуратуру покладено й інші функції, які є не менш важливими з точки зору 

формування системи гарантій охорони і захисту прав громадян. 

Серед них, як відмічає М.Косюта, слід насамперед згадати функцію 

представництва інтересів громадянина в суді [177, c.53]. На важливості цієї функції 

прокуратури в процесі захисту прав людини наголошують також М.Руденко та 

В.Глаговський [308 c,59-60].  Юридичний зміст зазначеного інституту 

представництва розкрито у ст.23 Закону України “Про прокуратуру”, де зазначається, 

що представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає 

у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, 

спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, 

встановлених законом. Зокрема, підставою представництва у суді інтересів 

громадянина, згідно закону, є його неспроможність через недосягнення повноліття, 

недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи 

оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. При цьому прокурор 

має право: 1) звертатися до суду з позовом (заявою, поданням); 2) вступати у справу, 

порушену за позовом (заявою, поданням) іншої особи, на будь-якому етапі судового 

провадження; 3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, 

порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої особи; 4) брати участь у розгляді 
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справи; 5) подавати цивільний позов під час кримінального провадження у випадках 

та порядку, визначених кримінальним процесуальним законом; 6) брати участь у 

виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій прокурором 

здійснювалося представництво інтересів громадянина або держави в суді; 7) з дозволу 

суду ознайомлюватися з матеріалами справи в суді та матеріалами виконавчого 

провадження, робити виписки з них, отримувати безоплатно копії документів, що 

знаходяться у матеріалах справи чи виконавчого провадження. Прокурор самостійно 

визначає підстави для представництва у судах, форму його здійснення і може 

здійснювати представництво в будь-якій стадії судочинства в порядку, 

передбаченому процесуальним законом. 

До речі, у контексті реалізації цієї функції прокуратурою, слід відмітити, що їй 

свого часу приділялася особлива увага в законопроекті М.Потебенька та 

Ю.Кармазина. Зокрема, у главі ІІ свого законопроекту ці автори окреслювали не 

тільки завдання представництва в суді, приводи та підстави представництва, але й 

чітко визначали повноваження прокурора при здійсненні представництва. Так, 

відповідно ч.2 ст.35 законопроекту, в процесі представництва в суді прокурор має 

право: 1) витребувати з органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, об’єднань і посадових осіб необхідні матеріали, 

документи, рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти, статистичні дані, 

акти ревізій, перевірок, висновків спеціалістів; 2) викликати посадових осіб і 

громадян, вимагати від них письмових або усних пояснень з питань віднесених до 

повноважень прокурора про допущені порушення прав і законних інтересів людини, 

громадян або держави 3) вимагати припинення протиправних діянь, від кого б вони 

не виходили; 4) доручати відповідним органам, установам, організаціям проведення 

ревізій, відомчих та позавідомчих експертиз, а також залучати для з’ясування 

необхідних питань відповідних спеціалістів; 5) вживати заходів щодо притягнення у 

встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які скоїли злочин та 

правопорушення; 6) звертатися до суду з позовами в інтересах громадян або держави; 

7) звертатися до суду із заявами про визнання незаконними правових актів, дій та 

рішень посадових осіб; 8) брати участь у розгляді судами справ з метою захисту прав 
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громадян або інтересів держави; 9) давати висновки у судових засіданнях по справах, 

що розглядаються з участю прокурора; 10) ініціювати перегляд незаконних і 

необґрунтованих судових рішень, що порушують права громадян або інтереси 

держави, а також судових рішень за нововиявленими обставинами у випадках, 

передбачених законодавством. 

На нашу думку, така увага функції представництва прокурором інтересів 

громадянина в суді у визначених законом випадках є цілком виправданою. Справді, 

за самою своєю суттю ця функція постає як важлива гарантія не лише формального 

дотримання прав людини (зокрема, права на кваліфіковане і професійне 

представництво у судовому засіданні), але й їх реального захисту.  

Таким чином, підводячи підсумок проведеному у цьому розділі дисертаційного 

дослідження аналізу, ми можемо зазначити, що завдяки наявності в структурі 

державних органів такого правоохоронного та правозахисного органу як 

прокуратура, значно підвищується рівень захищеності конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. Причому специфіка функцій органів прокуратури полягає в 

тому, що вони дозволяють забезпечити одночасно як верховенство закону та 

зміцнення законності [221, c.18], так і захист прав і свобод людини і громадянина. 

Тому становлення і подальший розвиток правоохоронних та правозахисних 

функцій прокуратури може бути визначено у якості одного з центральних чинників, 

які ефективно сприяють реформуванню державної влади, підвищенню її 

відповідальності, зміцненню ідеалів правової держави. У цьому плані  проблема 

становлення України як правової держави, в якій гарантується і забезпечується 

пріоритет прав людини і громадянина та їх надійний захист є тісно взаємопов’язаною 

з вдосконаленням тих функцій прокуратури, які за своїм змістом покликані захищати 

ці права від будь-яких посягань. 
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   3.3  Висновки до третього розділу 

 

Узагальнюючи результати проведеного у третьому розділі дисертаційного 

дослідження аналізу ролі органів прокуратури у процесі охорони і захисту прав 

людини і громадянина, можемо сформулювати наступні висновки: 

1. На підставі вивчення історико-правого та нормативно-юридичного генезису 

конституційного визначення місця прокуратури в системі органів державної влади, в 

конституційному процесі України, можна твердити, що тривалий час домінуючою 

була тенденція до виділення органів прокуратури в окрему систему, яка не входить 

до жодної з гілок державної влади, складає собою спеціальну систему органів, що має 

характерні організаційні та функціональні властивості і відіграє важливу та 

самостійну роль у процесі охорони і захисту прав людини і громадянина. Подібний 

підхід до розуміння місця і ролі прокуратури в системі органів державної влади 

дозволяв їй, з одного боку, успішно взаємодіяти з іншими гілками влади, а з іншого, 

– доволі ефективно виконувати ті конституційні завдання, які покладаються на цей 

орган державної влади у сфері охорони і захисту прав людини і громадянина. Згодом, 

у зв’язку із запровадженням конституційних змін, прокуратура починає розглядатися 

як специфічна частина правосуддя. 

2. У сучасних умовах державно-правового розвитку України підпорядкування 

прокуратури будь-якій з гілок державної влади може мати суттєві негативно-

дестабілізуючі наслідки для розвитку як системи державної влади в Україні в цілому, 

так і для формування ефективних механізмів охорони та захисту прав людини і 

громадянина. Так саме недоцільною й невиправданою видається пропозиція про 

ліквідацію цього органу державної влади, оскільки, як свідчать об’єктивні реалії 

сьогодення, жодний з існуючих державних органів не може виконувати у повному 

обсязі ті функції, які сьогодні виконує прокуратура у сфері охорони і захисту прав 

людини. Водночас, розвиток системи державної влади в Україні, її поступове 

просування у напрямі побудови демократичної, соціальної, правової держави (ст.1 

Конституції України), обумовлюють поступову переорієнтацію в діяльності органів 

прокуратури шляхом підвищення їх правозахисних можливостей засобами 
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формування механізмів цілеспрямованої діяльності прокуратури щодо захисту 

конституційних прав людини і громадянина. 

3. При вступі до Ради Європи Україна взяла на себе зобов’язання змінити роль та 

функції прокуратури шляхом перетворення її на орган, який відповідатиме 

принципам цієї міжнародної організації (висновок та рекомендація Парламентської 

Асамблеї Ради Європи № 190 (1995) від 26 вересня 1995 року щодо вступу України). 

Хоча прийнята у 1996 році Конституція України врахувала застереження Ради 

Європи щодо прокуратури, в цілому діяльність української прокуратури сьогодні 

базується на нормативному фундаменті, що поєднували, з одного боку, норми розділу 

VII Конституції, які, згідно з висновком Венеціанської Комісії, відповідають 

європейським стандартам, а з іншого – норми Перехідних положень Конституції (які 

викликали застереження Ради Європи). Тому об’єктивною потребою правового 

розвитку України є, з одного боку, вдосконалення діяльності прокуратури, яке б 

перетворило її на надійний орган охорони та захисту прав людини та держави, а з 

іншого, – забезпечення відповідності внесення змін у діяльність органів прокуратури 

у контексті охорони та захисту прав людини і громадянина, реаліям суспільно-

політичного, соціально-економічного та правового життя українського суспільства. 

4. Виконання прокуратурою України цілого ряду важливих правозахисних 

функцій пов’язано не стільки з намаганням зберегти в системі органів державної 

влади незалежної України ремінісценції радянської авторитарної системи, скільки з 

об’єктивною ситуацією, що склалась у сфері охорони і захисту прав людини у нашій 

державі. Мається на увазі те, що постання правової держави в Україні, яке логічно 

супроводжується посиленням судової влади та перетворенням судів на основний 

орган, що здійснює захист прав людини і громадянина, зростанням рівня правової 

культури та правової освіти, ще не завершено. Тому будь-яка руйнація існуючих 

механізмів у сфері захисту прав людини призводить не до покращення її стану, а до 

прямо протилежного наслідку – зниження гарантій захищеності прав  і свобод 

людини і громадянина. Таким чином, правозахисні повноваження, зокрема, 

прокуратури на сьогоднішній день виступають в Україні не чинником “конкуренції” 
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судовим органам України, а додатковою гарантією ефективного, оперативного, 

реального, професійного і безкоштовного захисту прав людини. 

5. Теза про “взаємовиключення” різних органів державної влади (насамперед 

судів та прокуратури) в процесі здійснення захисту прав людини не може бути 

визнана науково обґрунтованою, оскільки на сьогоднішній день у світовій 

юриспруденції співіснують два підходи до побудови системи захисту прав людини. 

Перший з них передбачає реалізацію одноканальної (або жорстко детермінованої) 

моделі захисту прав людини, коли єдиним центром цієї системи є суд (судова влада). 

Інший же виходить з необхідності створення “багатоканальної” (альтернативної) 

моделі захисту прав людини, коли особі забезпечується право звертатись (на свій 

власний розсуд) до різних органів державної влади, які, на її думку, можуть краще, 

ефективніше, оперативніше сприяти захисту її конституційних прав і свобод. Ідея 

взаємодії судових органів та органів прокуратури в процесі охорони і захисту прав 

людини ґрунтується саме на другій моделі, яка на сьогоднішній день виявила свою 

життєздатність у багатьох постсоціалістичних країнах, і яка здобуває дедалі більшого 

визнання у науково-юридичній спільноті. 

6. Пропозиція внести до переліку конституційних функцій прокуратури (ст.1311 

Конституції України) функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і 

громадянина повинна інтерпретуватись не як спроба відродити загальнонаглядову 

функцію прокуратури, а як серйозний крок на шляху посилення охорони і захисту 

прав громадян в Україні. Дійсно, зазначене формулювання не дозволяє прирівняти 

цю функцію до загальнонаглядової, адже остання функція, як вона була 

сформульована у радянському законодавстві, юридично тлумачилась як право 

перевіряти законність діяльності невизначєного кола суб’єктів та без чіткої 

регламентації предмета цієї діяльності. На відміну від цього, функція нагляду за 

додержанням прав і свобод людини і громадянина, є чітко вираженою правозахисною 

функцією, природа якої визначається пріоритетністю прав і свобод людини і 

неприпустимістю їх протиправного обмеження. У цьому сенсі, зазначене право 

органів прокуратури постає не як можливість цього органу свавільно втручатись у 

функціонування інших гілок державної влади, а як додаткова гарантія захисту прав 
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людини, визначених Конституцією України, чинними законами та 

загальновизнаними нормами міжнародного права: Загальною декларацією прав 

людини та Конвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950 року. 

7. Внесення пропозицій та реальні практичні кроки у напрямі реформування 

функцій прокуратури повинні чітко узгоджуватись з загальним процесом 

конституційно-правової реформи. Це обумовлено тим, що відмова від окремих 

властивих прокуратурі функцій можлива (і є виправданою) лише у тому випадку, 

якщо це не знижує рівень охорони і захисту прав людини і громадянина в Україні. 

Тобто прокуратура може бути позбавлена тих або інших функцій лише тоді, коли 

буде створено та апробовано надійну систему інших органів державної влади, які б 

могли на належному рівні і так же ефективно реалізовувати ці функції (до речі, ця 

ідея міститься і у п.9 Розділу XV Конституції України). У цьому сенсі можна 

твердити, що процес становлення України як правової держави, в якій реально 

охороняються і захищаються права людини і громадянина, пов’язаний не з 

обмеженням повноважень окремих правоохоронних та правозахисних органів, а зі 

створенням такої системи, коли для охорони і захисту прав громадян існуватиме 

цілісна, багаторівнева та багатофункціональна система. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі запропоновано наукові положення, що в сукупності 

вирішують важливу наукову проблему в галузі конституційного та муніципального 

права щодо конституційно-правового забезпечення правоохоронної  і правозахисної 

діяльності органів судової влади і органів прокуратури в Україні. Реалізовані мета і 

завдання дослідження дають підстави для формулювання таких висновків і 

рекомендацій: 

1. Одним із найважливіших завдань правової держави є забезпечення надійної 

охорони і захисту прав людини і громадянина органами судової влади і органами 

прокуратури в Україні.  Можна стверджувати, що правоохоронно-правозахисна 

функція є універсальною щодо всіх органів державної влади, метою організації та 

функціонування яких є утвердження прав і свобод людини і громадянина, 

забезпечення верховенства права, інтересів та потреб громадян держави. Втім, 

вживаючи поняття правоохоронної та правозахисної діяльності, цим ми вказуємо на 

специфічну роль органів  судової влади та органів прокуратури, для яких реалізація 

повноважень охорони і захисту прав людини була і є домінантною в процесі їх 

функціонування.  

2. Органи  державної влади, що здійснюють правоохоронно-правозахисну 

функцію, утворюють цілісну систему, що має своєю безпосередньою ціллю охорону 

і захист прав людини в Україні.  Ці органи можуть належати до різних гілок державної 

влади або утворювати самостійно-відокремлені гілки державної влади (наприклад, 

органи судової влади, які формують судову гілку влади та органи прокуратури). 

Залежно від ефективності побудови й діяльності цієї системи правоохоронних та 

правозахисних органів, їх взаємодії та реальної здатності охороняти й захищати 

конституційно встановлені права людини, утворюється загальний фундамент 

взаємодії держави та особи, який характеризує ту чи іншу державу як правову. У той 

же час ключовими суб’єктами, що належать до системи правоохоронно-

правозахисних органів державної влади і відіграють важливу роль у процесі реалізації 

цієї діяльності, є органи судової влади та прокуратури. Отже, доходимо висновку, що 
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ефективність діяльності органів судової влади і прокуратури безпосередньо впливає 

на забезпечення конституційно-правового статусу особи в державі, формування 

загальних умов охорони і захисту її прав як людини і громадянина. 

3. На основі запропонованого аналізу доведено, що, досліджуючи юридичний 

зміст правоохоронної та правозахисної діяльності, традиційний метод 

характеристики специфіки того чи іншого виду діяльності уповноважених органів, в 

основі якого лежить звернення до кола суб’єктів, що реалізують цей вид діяльності, 

містить цілий ряд ускладнень. Причина цього полягає в тому, що на рівні чинного 

законодавства України не існує чіткого нормативного визначення таких понять, як 

«правоохоронні органи», «правоохоронна діяльність», «повноваження з охорони і 

захисту прав людини і громадянина». Тобто можна обґрунтовано стверджувати, що у 

чинних законах вітчизняний законодавець не ставив за мету чітке й вичерпне 

визначення суб’єктів правоохоронної діяльності. Тому, характеризуючи 

правоохоронну діяльність, ми повинні через науково-юридичне дослідження її 

сутності та змісту визначати коло її суб’єктів. З огляду на це ключовою ознакою, яка 

може бути покладена в основу визначення кола правоохоронних органів та 

правоохоронної діяльності в цілому, є функціональна ознака.  

4. Згідно з функціональною ознакою ми виокремлюємо дві групи правоохоронних 

функцій: основні та допоміжні. До перших із них належать такі функції: 

профілактична, захисна, охоронна, оперативно-розшукова, розслідування злочинів, 

судового розгляду справ, розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

розгляду справ про фінансові та адміністративно-господарські правопорушення, 

виконання вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів дізнання і 

досудового слідства та прокурорів. До допоміжних правоохоронних функцій 

належать такі: контрольно-наглядова, дозвільна, правороз’яснювальна, аналітично-

методична, інформаційна, координаційна. Отже, поняття «правоохоронна діяльність» 

охоплює функціонування тих органів, які мають у сфері своєї компетенції реалізацію 

однієї (або більше) з основних правоохоронних функцій. Водночас, окреслюючи 

структуру правоохоронної діяльності на основі узагальнення групи  головних 

завдань, що ставляться в процесі цієї діяльності, робимо висновок, що вона містить 
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кілька основних видів діяльності, до яких належать діяльність державних органів із 

реалізації й забезпечення правосуддя та діяльність органів прокуратури. 

5. Аналізуючи процес реалізації правоохоронної та правозахисної діяльності у 

правовій державі, ми обов’язково звертаємось до висвітлення його взаємозв’язку з 

іншими фундаментальними принципами правової держави, які згідно з положеннями 

науки конституційного права та теорії держави і права є визначальними 

характеристиками цього типу організації державних і суспільних відносин. Особлива 

увага у цьому контексті зосереджена на принципі поділу державної влади, що 

пояснюється двома причинами. З одного боку, переважна більшість авторитетних 

дослідників у галузі конституційного права відносить принцип поділу державної 

влади до числа базових умов, які утворюють фундамент системи охорони і захисту 

прав людини, гарантують безпеку цих прав від свавільного поводження з боку тих чи 

інших органів державної влади та окремих посадових осіб. З другого боку, аналіз 

специфіки реалізації принципу поділу влади у сучасній Україні необхідний із точки 

зору визначення місця окремих правоохоронних органів у загальній системі 

стримувань і противаг.  

6. Характеризуючи  специфіку  правоохоронної та правозахисної діяльності, 

практичної реалізації  захисту прав і свобод людини і громадянина, наголошується, 

що в її основі лежить ідея функціональної специфікації окремих органів державної 

влади. Тому постає об’єктивна потреба у визначенні місця і ролі органів судової 

влади, органів прокуратури у здійсненні правоохоронної та правозахисної діяльності. 

Водночас, описуючи становище органів прокуратури в процесі охорони і захисту 

прав людини, ми стикаємося з проблемами, пов’язаним із окресленням їх місця і ролі 

в системі державної влади,  в процесі їх  подальшого реформування. 

7. Характерною властивістю захисту прав людини, що здійснюється органами 

судової влади, є те, що зазначена діяльність визначається щодо них не лише на рівні 

загальної законодавчо встановленої мети, а й сама структура судової влади 

організована у такий спосіб, що її фундаментальні принципи є умовами реалізації 

судовими органами процесу правосуддя. У той же час, окреслюючи правосуддя як 

діяльність, що здійснюється виключно судовою владою у чітко визначених законом 
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процесуальних формах, спрямовану на авторитетне правове розв’язання конфліктів, 

що виникають між будь-якими правовими суб’єктами, необхідно наголосити, що, 

розглядаючи його з точки зору захисту прав людини і громадянина, особливу 

значущість мають такі принципи, як незалежність, рівноправність, гласність та 

змагальність. Усі ці принципи тісно пов’язані між собою, і лише їх системне 

забезпечення здатне гарантувати об’єктивність та справедливість правосуддя й 

відповідно – ефективний захист прав людини і громадянина.  

8. Моделюючи систему взаємодії перелічених вище принципів, маємо підстави 

зробити висновок, що основою реалізації судовою владою захисту прав людини є 

принцип незалежності правосуддя, що структурно утворюється з двох імперативних 

приписів: а) заборона будь-яким іншим органам державної влади та місцевого 

самоврядування втручатися в процес правосуддя або чинити будь-який тиск на суд; 

б) обов’язок суду підкорюватись тільки закону. На відміну від цього принципи 

рівності, гласності та змагальності правосуддя стосуються вже не стільки становища 

судової влади, яке дозволяє їй захищати права людини, скільки процесу реалізації цієї 

діяльності. Водночас кожний із перелічених принципів передбачає забезпечення 

інших. Так, гласний процес за умови рівності сторін перед незалежним судом 

можливий виключно у змагальній формі. З іншого боку, змагальний процес, в якому 

суд та його учасники разом досліджують надані докази для встановлення судом 

істини у тій чи іншій справі, можливий лише в тому разі, якщо всім учасникам 

судового розгляду забезпечені рівні права, а також гарантується їх рівність перед 

законом. І нарешті, змагальний процес однаково рівних перед законом і судом 

учасників спрямований за захист порушеного права повинен обов’язково проходити  

у гласній формі, коли всі учасники судового процесу допущені до дослідження і 

надання доказів, а рішення суду оголошується публічно. 

9. Специфіка функціонування органів судової влади у контексті реалізації ними 

функцій захисту прав людини і громадянина полягає у тому, що ці права повинні бути 

захищені не лише щодо окремих державних органів, посадових осіб або інших 

громадян, які є суб’єктами, що порушують те чи інше конституційне право людини, 

а й у процесі здійснення правосуддя. З огляду на це організація відправлення 
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правосуддя в Україні спирається на чітко визначені у законі процесуальні гарантії, які 

покликані забезпечити справедливий, об’єктивний і всебічний судовий розгляд справ. 

Порушення органами судової влади зазначених у законі процесуальних гарантій 

дотримання прав людини при здійсненні правосуддя призводить як до знецінення 

змісту поняття «правосуддя», так і до стрімкого падіння значущості тієї ролі, яку має 

відігравати судова влада в процесі захисту прав людини і громадянина у 

демократичній і правовій державі. Саме тому у чинному законодавстві України 

порушення судом процесуальних гарантій дотримання прав людини розглядається як 

безумовна підстава для скасування судового рішення і перегляду справи. Завдяки 

системі процесуальних гарантій правосуддя, яка виступає запорукою вирішення 

суспільних конфліктів виключно на основі закону та відповідно до нього, судова 

влада за правом характеризується як центральний елемент у системі захисту прав 

людини і громадянина у сучасній правовій та демократичній державі. 

10. Звертаючись до запропонованих у сучасній юридичній науці способів 

визначення прокуратури в системі органів державної влади, а також до вітчизняного 

конституційно-правового досвіду розвитку державної системи, доходимо висновку, 

що успішність виконання органами прокуратури функцій, пов’язаних із охороною та 

захистом прав людини і громадянина, безпосередньо залежить від того, яке місце 

вона посідає і в майбутньому посідатиме поміж органами державної влади. Водночас 

розв’язання цієї проблеми не може обходити увагою питання збереження балансу 

серед гілок державної влади та створення необхідних базових умов для виконання 

завдань з охорони і захисту прав людини і громадянина. У той же час невиправданими 

є пропозиції юристів й політиків, які стверджують про необхідність ліквідації органів 

прокуратури, згідно з якими має відбутись перерозподіл повноважень між органами 

внутрішніх справ та органами судової влади. Зникнення ефективно діючих суб’єктів 

у системі охорони і захисту прав людини не лише не зміцнить правового становища 

особи в Україні, а й навпаки, суттєво підірве його, зменшить існуючі на сьогодні 

можливості щодо охорони і захисту прав людини. 

11.  Концептуально-теоретична модель побудови системи органів державної влади 

на основі принципу одноканального способу реалізації завдання з охорони і захисту 
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прав людини, яка застосовується для спростування значущості прокурорської 

діяльності у цій галузі, не може бути визнана достатньо обґрунтованою, оскільки у 

переважній більшості сучасних демократичних держав існують різноманітні 

багатоканальні системи захисту прав людини, коли завдання щодо захисту прав 

громадян виконуються не лише судами (хоча їх роль є, безумовно, вирішальною), а й 

іншими органами державної влади, до яких особа може звертатися у разі порушення 

або загрози порушення її конституційних прав. У випадку України, що зумовлено 

насамперед специфікою її сучасного правового, політичного та соціально-

економічного стану, поряд з органами судової влади важливу роль у захисті прав 

громадян відіграють органи прокуратури. З цієї точки зору, внесення змін до 

законопроєкту  «Про прокуратуру», яке закріплює повноваження нагляду за 

додержанням прав і свобод людини і громадянина, а також за дотриманням законів 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, є необхідним 

кроком на шляху до посилення охорони і захисту прав громадян в Україні. 
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