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новому КК України, як і у попередньому КК 1960 р., також залишилися невирішеними 

важливі питання захисту прав неповнолітніх. Слід зазначити, що це суперечить вимогам 

Конвенції про права дитини, яка у статтях 6, 11, 19, 35 та деяких інших зобов’язує державу 

всіляко захищати життя, здоров’я, особисту волю цієї категорії громадян. Ратифікувавши 

зазначену Конвенцію, наша держава повинна у повному обсязі виконувати її вимоги. На 

практиці ж право дітей та підлітків на захист їх фізичного, духовного розвитку існує 

формально і це право виникає там і тоді, коли мова йде про притягнення їх до кримінальної 

відповідальності. Як видно із наведеного переліку норм КК, на сьогодні право на життя і 

здоров’я дитини забезпечується кримінальним законодавством на загальних підставах з 

дорослими, а кримінальний закон практично не містить норм, які спеціально регламентують 

відповідальність за посягання на життя і здоров’я підлітків, їх вік враховується лише як 

обтяжуюча вину обставина при визначенні винному покарання. Дитина є визначальним 

елементом кримінально-правової характеристики неналежного виконання обов’язків щодо 

охорони життя та здоров’я дітей. Суспільна небезпечність злочинів полягає в тому, що 

особи, які займаються вихованням та навчанням дітей, несумлінно виконують свої обов’язки, 

унаслідок чого спричиняється шкода здоров’ю неповнолітніх або смерть. І.К. Туркевич ще в 

1996 році аналізуючи деякі нормативні положення КК України 1960 році, звертала увагу на 

необхідність удосконалення кримінального законодавства в частині настання 

відповідальності на посягання на здоров’я дітей. Н.С. Юзикова у своїй дисертаційній роботі 

на здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Кримінально-правові 

проблеми відповідальності за злочини проти неповнолітніх», захищеної в 1999 році, 

звернула особливу увагу на необхідність перегляду кримінально-правових норм, що 

регулюють питання захисту неповнолітніх від злочинів та зловживання щодо них.  

 

 

РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ КАЗАХСТАНУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Лапкін Андрій Васильович, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри  

організації судових та правоохоронних органів 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 

Ключові слова: кримінальне провадження, захист прав і свобод людини, кримінальне 

переслідування, прокуратура Казахстану. 

 

В умовах реформування функцій прокуратури України набуває актуальності вивчення 

іноземного досвіду організації і діяльності цього органу. Останніми роками типовим для 

вітчизняної юридичної науки є звернення до європейського досвіду функціонування 

прокуратури. Однак уявляється, що корисним для України може стати й досвід інших 

пострадянських держав, які мають багато спільних з Україною соціальних і правових 

передумов реформування прокуратури. 

Однією з таких країн, що разом з Україною входять до Співдружності Незалежних 
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Держав, є Республіка Казахстан. Крім того, певні паралелі з Україною вбачаються у тому, що 

останніми роками у Казахстані було проведено оновлення кримінального процесуального 

законодавства та законодавства про прокуратуру. Так, у 2014 р. прийнято новий 

Кримінально-процесуальний кодекс (далі – КПК) [1], а у 2017 р. – новий Закон «Про 

прокуратуру» (далі – Закон) [2]. Оскільки реформування відповідного законодавства у 

Казахстані відбувалося на 2-3 роки пізніше, ніж в Україні, можна вважати, що при цьому 

казахський законодавець використовував український досвід. Однак при цьому він обрав 

дещо іншу модель визначення ролі прокурора у кримінальному провадженні. 

Так, згідно із ст. 1 Закону Республіки Казахстан «Про прокуратуру», прокуратура від 

імені держави здійснює у встановлених законом межах й формах вищий нагляд за 

додержанням законності на території Республіки Казахстан, представляє інтереси держави в 

суді й від імені держави здійснює кримінальне переслідування. Кожен із цих напрямів 

діяльності прокуратури Казахстану передбачає реалізацію у сфері кримінального 

провадження. Так, наприклад, одним із напрямів вищого нагляду є законність у діяльності 

правоохоронних й спеціальних державних органів у сферах досудового розслідування, 

оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності. Представництво і кримінальне 

переслідування також передбачають здійснення прокурором діяльності у сфері 

кримінального провадження відповідно до кримінально-процесуального законодавства 

(статті 18-19 Закону). Крім того, на прокуратуру покладається здійснення координації 

діяльності правоохоронних й інших державних органів по забезпеченню законності, 

правопорядку і боротьбі зі злочинністю (стаття 20 Закону). Таким чином, прокуратура 

Казахстану виконує широкі й різноманітні функції, значна частина яких реалізується у сфері 

кримінального провадження. 

Важливо наголосити, що першочерговим завданням прокуратури при цьому 

залишається захист і поновлення прав і свобод людини і громадянина, законних інтересів 

юридичних осіб, суспільства і держави (п. 1 ст. 4 Закону). Дослідники відмічають значну 

гуманізацію кримінально-правової та кримінально-процесуальної сфери Казахстану, які 

відбулися за останні роки, і посилення гарантій прав учасників кримінального процесу [3, c. 

248]. Очевидно, що в цих умовах саме від діяльності прокуратури значною мірою залежить 

забезпечення прав особи у сфері кримінального провадження. 

Зміст діяльності прокурора у кримінальному провадженні визначений КПК. Згідно зі ст. 

58 прокурор визначається як посадова особа, яка здійснює в межах своєї компетенції нагляд 

за законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання, слідства і судових рішень, 

кримінального переслідування на всіх стадіях кримінального процесу. Виконуючи ці 

функції, прокурор користується широкими повноваження, визначеними в різних статтях 

КПК. Порівнюючи цю модель правового регулювання, відзначимо, що в КПК України 

процесуальні повноваження прокурора зосереджені у одній статті 36, тоді як у КПК 

Казахстану присвячені їм норми розкидані по різних статтях кодексу.  

Окремо регламентується, що прокурор, який бере участь у розгляді кримінальної 

справи судом, представляє інтереси держави шляхом підтримання обвинувачення і є 

державним обвинувачем. У цьому вбачається певна неузгодженість із одночасним 

покладенням на прокурора здійснення кримінального переслідування (обвинувачення), яке 

визначається як процесуальна діяльність, що здійснюється стороною обвинувачення з метою 

встановлення діяння, забороненого кримінальним законом, і особи, яка його вчинила, 
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винуватості останнього у вчиненні кримінального правопорушення, а також для 

забезпечення застосування до такої особи покарання або інших заходів кримінально-

правового впливу. Таким чином, казахський законодавець чітко не визначає співвідношення 

понять «державне обвинувачення» і «кримінальне переслідування», як і не здійснює 

однозначного позиціювання діяльності прокурора в судових стадіях процесу в контексті 

представництва інтересів держави або ж здійснення кримінального переслідування. 

Найбільш вірогідно при цьому, що підтримання державного обвинувачення розглядається як 

частина кримінального переслідування, яка здійснюється прокурором під час розгляду 

кримінальної справи судом. 

Здійснення прокурором кримінального переслідування у Казахстані передбачає і 

можливість для прокурорів за наявності обставин і в порядку, передбаченому КПК, своїми 

постановами приймати справи до свого провадження і особисто проводити розслідування, 

користуючись при цьому повноваженнями слідчого. Проводячи порівняння із 

законодавством України, слід відмітити, що КПК України не надає прокурорам такого права, 

однак ним користуються керівники органу розслідування. 

Безпосередню правозахисну спрямованість має право прокурора, передбачене ч. 2 ст. 58 

КПК, пред’явити підозрюваному, обвинуваченому, підсудному або особі, яка несе майнову 

відповідальність за їх дії, позов на захист інтересів: 1) потерпілого, який не здатний 

самостійно скористатися правом на пред’явлення і відстоювання позову, через своє 

безпорадне становище, залежність від підозрюваного, обвинуваченого, підсудного або через 

інші причини; 2) держави. Ця норма кореспондує положенням ч. 2 ст. 34 КПК, згідно з якою 

орган кримінального переслідування зобов’язаний забезпечити потерпілому доступ до 

правосуддя і вжити заходів до відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним 

правопорушенням. Прокурор п. 23 ст. 7 КПК віднесений до органів (посадових осіб) 

кримінального переслідування, тож саме від нього залежить реалізація вказаних гарантій для 

потерпілого. Оскільки перелік обставин, через які прокурор може пред’явити цивільний 

позов у кримінальному провадженні в інтересах потерпілого є відкритим, це дозволяє 

прокурорам захищати інтереси якнайширшої категорії потерпілих. В цьому вбачається 

перевага перед законодавством України, яке в результаті Конституційної реформи щодо 

правосуддя від 2016 року взагалі не передбачає можливості представництва прокуратурою 

інтересів громадян. 

Поряд із вказаними функціями, які дозволяють зробити висновок про центральне місце, 

яке посідає прокурор у кримінальному провадженні, КПК закріплює виключну роль 

прокуратури Казахстану у нормативному врегулюванні питань кримінального процесу. Це 

визначається тим, що Генеральному прокуророві Республіки Казахстан надається 

повноваження в межах своєї компетенції приймати нормативні правові акти з питань 

застосування норм КПК, в тому числі з питань ведення кримінального судочинства у 

електронному форматі. При цьому нормативні акти, прийняті Генеральним прокурором, є 

обов’язковими для виконання органами кримінального переслідування (слідчими, органами 

дізнання). Одночасно передбачено, що нормативні правові акти органів, які здійснюють 

досудове розслідування, приймаються в межах їх компетенції за узгодженням із 

Генеральним прокурором Республіки Казахстан. Таким чином, прокуратурі Казахстану в 

особі Генерального прокурора надаються виключні повноваження щодо відомчого 

регулювання сфери кримінального провадження. Вважаємо, що вказаний досвід може бути 



 
137 

 
 

корисним для України, оскільки у нашій державі відсутній єдиний центр, який реалізує 

кримінально-правову політику у сфері протидії злочинності. Видається, що таким центром 

може стати прокуратура, якій для цього повинні бути надані відповідні повноваження щодо 

відомчого врегулювання питань досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

В підсумку можна констатувати, що Республіка Казахстан має цікавий досвід 

визначення ролі прокурора у кримінальному провадженні, в тому числі у сфері забезпечення 

прав і законних інтересів учасників кримінального процесу. Функції прокуратури Казахстану 

у сфері кримінального провадження широкі і різноманітні, на підставі чого прокурора можна 

визначити як провідного суб’єкта кримінального процесу цієї держави. В свою чергу, 

Україною можуть бути використані напрацювання Казахстану щодо надання прокурорам 

прав представляти інтереси потерпілих у кримінальному провадженні, а також компетенції 

Генерального прокурора щодо відомчого врегулювання питань досудового розслідування.  
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Актуальність теми дослідження обумовлена змінами, що відбулися у забезпеченні 

колегіального розгляду кримінальних проваджень у суді касаційної інстанції у зв’язку з 

реформуванням Верховного Суду і створенням у його складі Кримінального касаційного 

суду. 

Колегіальний розгляд справ не віднесений Кримінальним процесуальним кодексом 

України (далі – КПК України) до основних засад кримінального провадження, однак має 
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