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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ПРИ ВНЕСЕННІ ДО СУДУ ПОДАННЯ ПРО ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ
Однією з найбільш дискусійних проблем у теорії судової діяльності у кримінальному процесі є співвідношення судової діяльності та прокурорського нагляду. В межах цієї проблематики дискусійним є питання про необхідність та обсяг прокурорського нагляду при внесенні подання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Відповідно до ст. 1652 КПК України, на  стадії  досудового розслідування справи запобіжний захід, не  пов'язаний  з  триманням  під  вартою,  обирає орган дізнання, слідчий, прокурор. Якщо орган  дізнання,  слідчий  вважає,  що  є  підстави  для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за згодою прокурора подання до суду.  Таке ж подання вправі внести прокурор. При  вирішенні  цього  питання  прокурор  зобов'язаний ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, перевірити законність одержання доказів, їх достатність для обвинувачення. П. 4 Постанови 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 року  передбачає, що суди не  повинні  брати  до  провадження   подання,   внесені відповідно до ст.  1652 КПК,  якщо на порушення ч.  2 цієї  статті вони не були погоджені з прокурором,  або той із ними не погодився, або з подання не зрозуміло, який саме прокурор (його посада і прізвище) дав згоду. 
Слід зазначити, що питання про необхідність цієї згоди та наслідки її відсутності є одними з найбільш дискусійних у літературі. Як зазначається у літературі, згода прокурора з поданням до суду про взяття під варту обвинуваченого (підсудного) є додатковою і суттєвою гарантією дотримання прав і законних інтересів особи [1,33]; складання слідчим подання є процедурою, яка без згоди прокурора не має юридичної сили [2,65]. Однак, на підтримку позиції про можливість направлення подання до суду навіть за відсутності згоди прокурора, наводяться аргументи, що необхідність згоди прокурора на внесення подання та неможливість його судового розгляду без цієї згоди є порушенням самостійності дізнання та слідства як сторін процесу [3,50; 4,268]. На нашу думку, з цим погодитися не можна. Прокурор у кримінальному судочинстві здійснює конституційну функцію прокурорського нагляду за дотриманням законів органами, які провадять дізнання, досудове слідство. Крім того, можливість внесення подання у разі, якщо прокурор із ним не згоден, нівелює  функцію прокуратури - нагляд за дотриманням законів органами, які провадять дізнання, досудове слідство. Враховуючи те, що суд надає дозвіл на здійснення тих процесуальних дій, які, як вважає законодавець, найбільш обмежують конституційні права та свободи, то  необхідний  двоступеневий порядок отримання дозволу на здійснення цих процесуальних дій. Прокурор може не допустити внесення до суду необрунтованого подання.
У зв’язку з цим постає питання, чи має право слідчий оскаржити відмову у дачі згоди прокурором на внесення подання до суду. Єдності у думках з цього питання немає. Є точка зору, що слідчий має право у порядку, передбаченому ст. 114 КПК, оскаржити її вищестоящому прокурору. Не призупиняючи слідство за кримінальною справою, слідчий має право подати справу вищестоящому прокурору з письмовим викладом своїх заперечень. Рішення останнього є остаточним [5,31-32]. На нашу думку, така точка зору не грунтується на нормах КПК. У ст. 114, ч.3 ст. 227 КПК йде мова про оскарження  вказівок прокурора, а не його відмови дати згоду на звернення до суду з поданням. Ці повноваження є різними за своєю природою, оскільки вказівки прокурора, як правило, направлені на забезпечення законності та ефективності розслідування, а давання ним згоди на звернення із поданням до суду є типово наглядовим повноваженням для забезпечення законності та обгрунтованості подань, у разі задоволення яких будуть обмежені конституційні права осіб.  Різну правову природу цих повноважень підтверджує і те, що вони закріплені у різних пунктах ч. 1 ст. 227 КПК. Таким чином, порядок, передбачений ст. 114 та 227 КПК, не може застосовуватися для оскарження відмови прокурора у наданні згоди на звернення слідчого з поданням до суду. Однак, на нашу думку, у КПК має бути передбачений окремий порядок оскарження  відмови у дачі згоди прокурором на звернення до суду із поданням. Прийнятним може бути такий порядок: слідчий направляє вищестоящому прокурору своє подання з відмовою прокурора, свої письмові пояснення (скаргу) та матеріали справи. Вищестоящий прокурор повинен вивчити подання з відмовою прокурора, матеріали кримінальної справи та  витребувати додаткові пояснення у прокурора. У разі законності та обгрунтованості подання слідчого, прокурор дає згоду на звернення до суду з поданням та вказує, якому прокурору він доручає дати судді пояснення за поданням. У разі згоди із рішенням нижчестоящого прокурора, прокурор надає слідчому відповідь, у якій зазначає про свою згоду з рішенням нижчестоящого прокурора.   
М. Мельник висловив пропозицію, що у разі відмови вищестоящого прокурора орган дізнання, слідчий має бути наділений правом передати подання до суду [6,11-13]. На нашу думку, слід погодитися із противниками цієї точки зору [7,161], оскільки надання згоди на внесення подання є однією з форм прокурорського нагляду – конституційної функції прокуратури. Наявність прокурорського нагляду направлена саме на забезпечення законності досудового слідства, і при вирішенні таких питань, як обмеження конституційного права особи на свободу, необхідний саме двоступеневий порядок, оскільки  цьому випадку права особи будуть більш забезпечені. Прокурор може не допустити до суду незаконного та необгрунтованого подання, сам обрати необхідний запобіжний захід.  У разі якщо при подальшому розслідуванні справи виявляться підстави для обрання запобіжного заходу у вигляд взяття під варту, слідчий зможе повторно звернутися до прокурора. Тобто  не можна стверджувати про порушення процесуальної самостійності слідчого при такому порядку вирішення питання про направлення до суду подання.
Таким чином, згода прокурора на внесення до суду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту є необхідною; вона не обмежує процесуальну самостійність слідчого, а є засобом реалізації конституційної функції прокуратури та забезпечення законного та обгрунтованого обмеження права особи на свободу та особисту недоторканність. Однак   у КПК має бути передбачений окремий порядок оскарження  відмови у дачі згоди прокурором на звернення до суду із поданням.
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