
 
Модель протоколу з прав людини для прокурорів  

 

 
 
Метою цього протоколу з прав людини для прокурорів є створення практичної основи, 

яка запобагіє прокурорам стати співучасниками порушень прав людини. Він повинен 

давати прокурорам посилання на можливі рішення у ситуаціях, коли вони стикаються 

з порушеннями прав людини і скеровувати їхні дії відповідно до міжнародних 

стандартів у галузі  прав людини в їхній щоденній роботі. 

 
Правило 1 

Прокурори мають за професійний обов’язок поважати права людини відповідно до 

стандартів професійної відповідальності та викладу основних обов'язків і прав 

прокурорів.1 Це повинно відображатися у всіх їхніх діях. 

 
Правило 2 

 
Прокурори повинні діяти незалежно, без незаконного втручання з боку уряду, 

парламенту та іншого зовнішнього впливу, з метою виконання своїх професійних 

обов'язків. 

 
Правило 3  
  
Прокурори повинні підтримувати верховенство права, зокрема право на справедливий 

судовий розгляд, захист відповідача від усіх форм дискримінації та повагу стандартів у 

галузі прав людини на всіх етапах роботи, в тому числі: 

 
- Розслідування поліції, наприклад, забезпечення права людини на 

недоторканність приватного життя, гарантія, що тортури та інші види 
жорстокого поводження не будуть використовуватися, а також, що буде 
дотримане право не свідчити проти самого себе; 

 
- Арешт і досудове затримання, наприклад, дотримання свободи від 

катувань та інших видів жорстокого поводження; 
 

- Досудові процедури, наприклад, направлення особи до судді у найкоротші 
строки; 
 

- Судові процедури, наприклад, гарантії того, що заяви, які були зроблені в 
результаті застосування тортур, не  будуть використані у справі, рівність 
сторін, неприховування доказів, що можуть виправдати людину перед 
судом, а також дотримання принципу презумпції невинності; 

  

- Вирок, що не вимагає для засудженого покарання, яке включає в себе 
тортури, а також свідомість існування заходів, не пов'язаних із 
позбавленням волі; 

                                                             
1 IAP Стандарти професійної відповідальності і виклад основних обов'язків і прав прокурорів, правило 1(г). Доступна в: 
<http://www.iap-association.org/Resources-Documentation/IAP-Standards>. 



 

- Злочинці,  засуджені до позбавлення волі, не можуть бути піддані 
катуванням та іншим видам жорстокого поводження, а також мають право 
на гуманне ставлення та повагу. 

 
Правило 4 

 
Прокурори повинні відвідувати освітні програми з прав людини (наприклад, програми 

підвищення кваліфікації у галузі права), організовані національними професійними 

асоціаціями або зовнішніми (і акредитованими) організаторами (такими як 

університети і некомерційні організації), щоб краще зрозуміти: 

 
- Міжнародну систему прав людини, в тому числі всі діючі закони, принципи і 

стандарти на міжнародному, регіональному та національному рівнях; 
 

-  Роль, яку прокурори відіграють у просуванні прав людини, зокрема, в 
справі виявлення, запобігання і пом'якшення фактичних і потенційних 
порушень прав людини, пов'язаних з їхньою роботою. 

 
Правило 5  
 
Коли національне законодавство відсутнє, слабке, недіюче чи не відповідає 

стандартам в області прав людини, прокурори повинні застосовувати норми 

міжнародного права в галузі прав людини і відповідно інтерпретувати чинні закони, 

принципи і стандарти.  

 
Правило 6 
 
Прокурори, яким стало відомо про порушення прав людини, повинні вжити всіх 

необхідних заходів для того, щоб особи, які це скоїли, були притягнуті до 

відповідальності. Зокрема, на усіх етапах своєї роботи прокурори повинні 

забезпечувати притягнення до відповідальності  осіб, якими у ході слідства були 

застосовані тортури або інші види жорстокого поводження.  Заходи, якы будуть вжиті у 

разі порушення прав людини буде вирішуватися, залежатимуть від конкретних 

обставин, у тому числі і серйозності скоєного порушення. Це може включати в себе 

наступні дії: 

- Інтерпретація чинних законів, принципів і стандартів з точки зору прав 
людини; 

 

- Виключення ризиків порушення прав людини в рамках нагляду 
прокуратури за законністю розслідування і виконанням судових рішень, 
нагадуючи співробітникам поліції, нищим за рангом прокурорам та іншим 
особам, які беруть участь у справі, про їх обов'язок поважати права людини 
відповідно до норм міжнародного права та ймовірність важких наслідків 
їхніх дій, наприклад, позбавлення посади; 

 

- Звернення уваги органів прокуратури на порушення прав людини шляхом 
залучення до справи вищих за рангом прокурорів і/або генерального 
прокурора. Це може також включати пояснення їм того, як можна було б 
уникнути або пом'якшити скоєне порушення; а також національних та 



міжнародних наслідків, з якими прокуратура може зіткнутися у разі 
ігнорування порушень прав людини.  

 
-  Інформування головуючого судді(в) про порушення прав людини; 
 
- Відкликання від представництва (у якості крайньої міри) у випадку, коли 

звинувачувальний орган або вищий за рангом прокурор продовжує 
порушувати права людини, не дивлячись на виражену стурбованість 
прокуратури по відповідній справі; 

 
Правило 7 

 
Прокурори повинні підтримувати зусилля національних асоціацій прокурорів, інших 

(професійних) об'єднань та ініціатив щодо захисту і просування стандартів у галузі прав 

людини в рамках своєї професії. Крім того, державні прокурори, які залучені у 

міжнародні об’єднання прокурорів повинні активно підтримувати стандарти в області 

прав людини, зокрема в тому, що стосується захисту правозахисників. 

 
Правило 8 
 
Залежно від важкості порушень прав людини і вичерпання національних засобів 

правового захисту, прокурори повинні повідомляти про відповідні порушення прав 

людини в регіональні та міжнародні правозахисні органи, такі, як: Спеціальний 

доповідач ООН з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських та принижуючих 

гідність видів поводження або покарання, Європейський суд з прав людини, 

Міжнародний кримінальний суд, міжнародні професійні асоціації або міжнародні 

правозахисні групи. 

 
Правило 9 
 
У разі, якщо прокурор не може брати участь в її/його подальшому розслідуванні 

порушень прав людини через внутрішній тиск і/або залякування (у тому числі, фізичні 

погрози або переслідування прокурора і/aбо членів її/його родини), він або вона 

повинен уважно продумувати свої дії, зберігати резервну копію інформації про 

порушення прав людини (наприклад, на зовнішньому сервері), проінформувати її/його 

професійне оточення, міжнародні організації, професійні організації, правозахисні 

організації і ЗМІ про зловживання в галузі прав людини та погрози в її/його адресу, 

виявляти і аналізувати загрози та їх виконавців, а також, якщо це можливо, 

протистояти загрозі. При певних обставинах, прокурори повинні також розглянути 

питання про призупинення їхнього розслідування і покинути територію або піти в 

підпілля.  

 
Цей документ підготовлений в рамках ініціативи «Підвищення підзвітності та дотримання 
прав людини органами судової влади» Нідерландського Гельсінського комітету (НГК) і 
Гельсінського фонду з  прав людини (ГФПЛ). © NHC, HFHR, 2016 

  
 


