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ФОРМИ СУДОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ У ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Проблема форм судової діяльності у досудовому провадженні у науковій літературі досліджувалася, як правило, у аспекті форм судового контролю. У літературі немає єдності як у визначенні форм судового контролю, так і у визначенні того, що є видом судового контролю, а що є його формою. 
Вважаємо, що при їх характеристиці форм судової діяльності у досудовому провадженні необхідно використати позицію М.О. Колоколова щодо форм судового контролю як форм процесуальної реалізації судового контролю [1, c.40,42]. Тому до форм судової діяльності з урахуванням позиції М.О. Колоколова можливо віднести: відкритий змагальний процес; закритий змагальний процес; закритий незмагальний процес [2, c.42]. 
Діючий КПК встановлює різні процедури розгляду подань органів дізнання, слідчого, прокурора. 
Так, відповідно до ст. 1652 КПК, після одержання  подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту суддя вивчає матеріали кримінальної справи,  представлені  органами  дізнання,  слідчим,   прокурором, допитує  підозрюваного чи обвинуваченого,  а при необхідності бере пояснення в особи, у провадженні якої перебуває справа, вислуховує думку   прокурора,   захисника,  якщо  він  з'явився,  і  виносить постанову. Цей порядок деталізовано у Постанові Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства” від 25 квітня 2003 р. У судовому засіданні суддя оголошує, яке подання розглядатиметься;  з'ясовує,  хто з учасників  розгляду  з'явився, необхідні  дані  про них та роз'яснює їм права (заявляти відводи і клопотання в межах предмета судового   дослідження,   давати пояснення, висловлювати свою думку щодо клопотань і пояснень інших учасників розгляду,  оскаржувати постанову судді); повідомляє своє прізвище,  прізвища  прокурора  і  секретаря  судового  засідання, захисника й законного представника (якщо вони з'явилися); з'ясовує наявність   відводів  та  клопотань і  вирішує  їх;  допитує підозрюваного,  обвинуваченого;  в разі потреби бере  пояснення  в особи,  у  провадженні  якої  перебуває справа; заслуховує думку прокурора, захисника, законного представника й ухвалює постанову. Оскільки ст. 84 КПК передбачено  обов'язкове ведення протоколу в судових засіданнях суду першої інстанції, він ведеться і під час розгляду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Тобто КПК встановлює змагальну форму розгляду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Цю ж форму розгляду подання КПК передбачає для подання про усунення захисника від участі у справі (ст. 611 КПК) та направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу (ст. 205 КПК). Однак КПК не встановлює, відкритим чи закритим має бути судове засідання з вирішення цих питань. На нашу думку, таке  засідання має бути тільки закритим для забезпечення таємниці даних дізнання та досудового слідства: це дозволяє здійснити ст. 20 КПК України.
Відповідно до ст. 190 КПК України,  при  необхідності  провести обшук житла чи іншого володіння особи слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за  місцем  провадження слідства.  Суддя негайно розглядає подання і матеріали справи, а у разі необхідності вислуховує слідчого,  прокурора і  за  наявності підстав  виносить постанову про проведення обшуку чи постанову про відмову в проведенні обшуку. У такому ж порядку розглядаються подання про примусову виїмку у житлі чи іншому володінні особи, огляд житла чи іншого володіння особи, виїмку документу виконавчого провадження. Тобто КПК закріплює розгляд подань у незмагальній формі.  Відповідно до ст. 187 КПК, за наявності  підстав,  передбачених  частиною  першою статті 187, слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до голови апеляційного суду за  місцем  провадження  слідства  про накладення арешту на кореспонденцію чи зняття інформації з каналів зв'язку.  Голова суду чи його заступник розглядає подання,  вивчає матеріали справи, при необхідності вислуховує слідчого, вислуховує думку прокурора,  після чого залежно  від  підстав  для  прийняття такого рішення  виносить  постанову про  накладення  арешту  на кореспонденцію чи зняття інформації  з  каналів  зв'язку  або  про відмову в цьому. Тобто у даному випадку КПК передбачає, що подання розглядається не у судовому засіданні, а у особливій формі - в режимі, який  забезпечує нерозголошення даних досудового слідства або оперативно-розшукової діяльності. П. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства” від 28 березня 2008 р. передбачає, що при розгляді подання про тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина суддя перевіряє, чи відображено в ньому всі необхідні дані для їх розгляду, чи підписане воно повноваженою службовою особою і чи погоджене воно у визначених законом випадках з прокурором, вивчає матеріали оперативно-розшукової, контррозвідувальної або кримінальної справи, за необхідності вислуховує суб’єкта внесення подання і виносить умотивовану постанову про задоволення подання або відмову в такому задоволенні. Однак таке роз’яснення суперечить ст.177 КПК, відповідно до якої суддя у разі необхідності вислуховує слідчого, прокурора, та ст. 187 КПК, відповідно до якої голова апеляційного суду або його заступник вислуховує думку прокурора. П. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства” від 28 березня 2008 р. встановлює, що обсяги надання матеріалів справи визначаються суддею. Невиконання законних вимог судді може бути підставою для відмови в задоволенні подання. Ураховуючи норми ч.5 ст. 177, ч.4 ст. 187 КПК, можна стверджувати, що при розгляді подання про надання судового дозволу на здійснення процесуальної дії судді обов’язково мають бути надані матеріали кримінальної справи. Ця вимога КПК абсолютно обгрунтована, оскільки неможливо визначити, чи є фактичні та юридичні підстави для здійснення процесуальної дії, без вивчення усієї кримінальної справи. У зв’язку з цим не досить вдалим є формулювання п. 8 постанови, який передбачає, що обсяги надання матеріалів визначаються суддею.
На відміну від КПК України, Модельний КПК для держав-учасниць СНД,  КПК РФ та проект КПК України №1233 передбачають розгляд клопотань про провадження слідчої дії у судовому засіданні. Модельний КПК для держав-учасниць СНД передбачає, що судове засідання може бути закритим, а у КПК РФ та проекті КПК України №1233 не вказується, чи є таке засідання закритим або відкритим; проект КПК №1233 передбачає, що у судовому засіданні можуть приймати участь заінтересовані особи. На нашу думку, недоцільно розглядати подання у судовому засіданні та фіксувати його перебіг протоколом судового засідання. Для можливої перевірки постанови апеляційним судом у постанові достатньо викласти зміст пояснень слідчого та прокурора, які давалися ними при розгляді подання. Доцільним та прийнятним є той порядок, який встановлений у КПК України щодо винесення постанов про накладення арешту на кореспонденцію або про зняття інформації з каналів зв’язку, який слід поширити на порядок розгляду та вирішення усіх подань про надання судового дозволу на здійснення процесуальних дій. Подання про надання дозволу на здійснення процесуальних дій має розглядатися, а постанова – виноситися у режимі, який забезпечує нерозголошення даних дізнання, досудового слідства або оперативно-розшукової діяльності. 
Що стосується розгляду скарг, то скарга на постанову прокурора,  слідчого, органу дізнання про відмову  в  порушенні  кримінальної  справи  розглядається  суддею одноособово. Суддя витребує матеріали,  на підставі яких було відмовлено в порушенні справи,  знайомиться з ними і  повідомляє  прокурора  та особу, яка подала скаргу, про час її розгляду. В разі необхідності суддя заслуховує пояснення особи, яка подала скаргу. При розгляді скарги ведеться протокол судового засідання. Скарга на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи розглядається суддею одноособово не пізніше  п'яти днів,  а  у разі складності справи - десяти днів з дня надходження закритої справи до суду. Суддя витребує   справу,   знайомиться   з   нею,  а  в  разі необхідності заслуховує пояснення  особи,  яка  подала  скаргу  на постанову. Про час розгляду скарги суддя повідомляє прокурора  та особу, що  подала  скаргу,  які  вправі  взяти  участь  у  її розгляді та висловити свої доводи. При розгляді скарги ведеться протокол судового засідання. Скарга на постанову про порушення кримінальної справи розглядається у судовому засіданні. У судовому засіданні суддя: досліджує матеріали, на підставі яких було порушено справу; заслуховує пояснення особи, яка подала скаргу, її захисників чи законних представників, потерпілого або особи, за заявою якої було порушено справу, якщо вони з’явилися у судове засідання; заслуховує думку прокурора, якщо він з’явився; у разі необхідності заслуховує пояснення особи, яка винесла постанову про порушення справи. Таким чином, фактично КПК передбачає, що скарги у порядку окремого провадження розглядаються у судовому засіданні, хоча стосовно скарг на постанови про відмову у порушенні кримінальної справи та закриття кримінальної справи це зроблено невдало – тільки шляхом вказання на необхідність ведення протоколу судового засідання. Однак КПК не встановлює, відкритим чи закритим має бути це судове засідання. На нашу думку, таке  засідання має бути тільки закритим для забезпечення таємниці даних дізнання та досудового слідства: це дозволяє здійснити ст. 20 КПК України.
Таким чином, до форм процесуальної реалізації судової діяльності у досудовому провадженні можливо віднести змагальну (розгляд подань про застосування заходів кримінально-процесуального примусу та скарг на дії, рішення, бездіяльність владних суб’єктів кримінального процесу) та незмагальну форми (розгляд подань про провадження процесуальних та оперативно-розшукових дій). 
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