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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Кримінальне процесуальне право, будучи 

однією з фундаментальних галузей вітчизняного права, складається з процесуальних 

інститутів, що утворюються нормами права. Незважаючи на те що кримінальні 

процесуальні норми є «клітинами» правової галузі, їх реалізація ще не стала 

предметом дослідження в межах докторських дисертацій ані до, ані після набрання 

чинності Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК) 2012 р. 

Останніми роками як в окремих галузях правової науки, так і в загальній теорії 

права значно посилився науковий інтерес до проблем правозастосування, що є однією з 

форм реалізації норм права. Про це свідчить наявність таких монографічних 

досліджень: Палій О. М. Співвідношення можливості та дійсності у правозастосуванні. 

Одеса, 2014; Гнатюк М. Д. Правозастосування та його місце в процесі реалізації права. 

Київ, 2007; Настюк В. Я. Норми митного права: теорія і практика застосування. Харків, 

2003; Россіхіна Г. В. Теоретичні проблеми застосування правових норм, що регулюють 

публічну фінансову діяльність. Харків, 2015; Фасій Б. В. Субсидіарне застосування 

норм цивільного законодавства в Україні: теорія та практика. Одеса, 2017; 

Романюк Я. М. Проблеми застосування цивільно-правових норм у цивільному 

судочинстві України. Київ, 2017 та ін. Єдиною докторською дисертацією, захищеною 

останнім часом, є робота І. В. Болокан  «Реалізація норм адміністративного права: 

проблемні питання теорії та практики», Запоріжжя, 2017. 

У сучасній науці кримінального процесуального права протягом часів 

незалежності України захищено лише одну докторську дисертацію, тема якої є 

дотичною до реалізації норм цієї правової галузі: Капліна О. В. Правозастосовне 

тлумачення судом норм кримінально-процесуального права. Харків, 2009. 

Потреба в активізації досліджень реалізації норм кримінального процесуального 

права зумовлена низкою чинників, серед яких: кардинальні та широкомасштабні зміни 

кримінального процесуального законодавства, спрямовані на подальшу його 

гармонізацію із законодавством Європейського Союзу; складність завдань, що 

постають перед слідчими, прокурорами, судами в принципово нових соціально-

політичних умовах; існування прогалин в нормах кримінального процесуального 

права; відсутність науково обґрунтованих рекомендацій щодо реалізації учасниками 

кримінального провадження структурних елементів норми процесуального права; 

реалізація судами та іншими учасниками процесу норм КПК 1960 р. у багатьох 

кримінальних справах, які до дня набрання чинності КПК 2012 р. надійшли до суду від 

прокурорів з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до 

суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності та 

ін. 

Протягом тривалого часу у вітчизняній кримінальній процесуальній теорії (в її 

радянський період розвитку) питання про реалізацію норм кримінального 

процесуального права ставилося лише у контексті діяльності органів досудового 

розслідування, прокурора і суду щодо застосування цих норм. Очевидно, це можна 

пояснити тим, що активність у кримінальному процесі була прерогативою лише 

органів держави та їхніх службових осіб, які «вели процес». Інші учасники 
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кримінального процесу могли проявляти активність, незначно впливаючи на перебіг 

процесу (наприклад, підсудний мав право виступити з останнім словом). Засада 

змагальності, на основі якої наразі побудовано кримінальний процес, змушує ставити 

питання про реалізацію норм кримінального процесуального права не лише у такій 

особливій формі, як застосування, а й у інших формах – використання, дотримання, 

виконання.  

Проблема реалізації норм права актуалізується також у світлі останніх 

трансформаційних процесів у судовій системі та кримінальному процесуальному 

законодавстві, що, серед іншого, обумовлюється необхідністю гармонізації з 

міжнародними стандартами не лише національного законодавства, а й практики 

реалізації його процесуальних норм. 

Попри певну увагу вчених до поняття, змісту і значення реалізації норм 

кримінального процесуального права, ці питання у науці кримінального процесу до 

цього часу не були предметом повного і всебічного дослідження на рівні докторських 

дисертацій. Тому в межах дисертації  здійснено спробу заповнення цієї прогалини 

шляхом формування цілісної концепції сутності реалізації норм кримінального 

процесуального права. 

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

виконано відповідно до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 

травня 2015 року № 276/2015; Національної стратегії у сфері прав людини, 

затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 Плану 

заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 

1393-р. Обраний напрям дослідження узгоджується з положеннями Стратегії розвитку 

наукових досліджень Національної академії правових наук України на 2016-2020 роки, 

затвердженої 3 березня 2016 року на загальних зборах Національної академії правових 

наук України, зокрема п. 1 «Вплив кримінально-правових наук на законодавство та 

практику боротьби зі злочинністю в Україні» розділу «Фундаментальні та прикладні 

проблеми наукового забезпечення боротьби зі злочинністю в Україні». Тему дисертації 

затверджено вченою радою Державного вищого навчального закладу «Національний 

гірничий університет» 24 грудня 2013 р. (протокол № 12). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка концепції 

реалізації норм кримінального процесуального права на основі сучасних підходів до 

розуміння засади змагальності кримінального провадження та активної участі в ньому 

усіх суб’єктів кримінальних процесуальних відносин. 

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі дослідницькі завдання: 

– охарактеризувати ознаки, функціональне призначення і різновиди норм 

кримінального процесуального права; 

– визначити співвідношення норм кримінального процесуального і 

кримінального права у контексті їх реалізації; 

– встановити значення правильного визначення структури норм кримінального 

процесуального права для їх реалізації; 

– розкрити поняття і форми реалізації норм кримінального процесуального 

права; 
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– виокремити та розкрити зміст засад реалізації норм кримінального 

процесуального права; 

– визначити структуру реалізації норм кримінального процесуального права; 

– розкрити особливості реалізації нетипових норм кримінального 

процесуального права, зокрема, норм-засад і норм-дефініцій; 

– окреслити шляхи оптимізації в реалізації норм кримінального процесуального 

права, які містять оцінні поняття; 

– окреслити проблемні питання визначення якості норм кримінального 

процесуального права і визначити її вплив на ефективність їх реалізації; 

– сформулювати і охарактеризувати правові гарантії реалізації норм 

кримінального процесуального права; 

– окреслити проблемні питання визначення ризиків реалізації норм 

кримінального процесуального права. 

Об’єкт дослідження – правове регулювання кримінальних процесуальних 

відносин. 

Предмет дослідження – реалізація норм кримінального процесуального права. 

Методи дослідження. Методи обрані, виходячи з поставлених у дослідженні 

мети і завдань, з урахуванням його об’єкта та предмета.  

Методологічною основою дисертаційного дослідження є теорія пізнання 

соціально-правових явищ, а також наукові принципи і концептуальні положення, 

розроблені фахівцями в галузі загальної теорії права. 

Спеціальними методами дослідження, використаними в цій роботі, є 

діалектичний метод, метод системно-структурного аналізу, історичний, 

порівняльно-правовий, логічного аналізу, індукції, дедукції, функціональний і 

статистичний. Всі методи дослідження використовувались у взаємозв’язку та 

взаємозалежності, що в кінцевому рахунку забезпечило всебічність, повноту та 

об’єктивність дослідження, коректність, несуперечливість та істинність наукових 

результатів.  

Для з’ясування загальних положень щодо сутності норм кримінального 

процесуального права як об’єкту реалізації (розділ 1) були застосовані історичний, 

функціональний, порівняльно-правовий методи, а також метод індукції. У перебігу 

дослідження поняття, форми, засад та структури реалізації норм кримінального 

процесуального права (розділ 2) використані методи логічного аналізу, дедукції, 

індукції. Дослідження реалізації нетипові кримінальних процесуальних норм і норм, 

що містять оцінні поняття (розділ 3) потребували для свого дослідження методів 

логічного аналізу і функціонального. Для аналізу впливу якості норм кримінального 

процесуального права на ефективність їхньої реалізації, правових гарантій та 

ризиків реалізації цих норм (розділ 4) використані методи моделювання, 

функціональний та логічного аналізу. 

Статистичний метод застосовувався у всіх розділах дисертації мірою 

необхідності з’ясування тих чи інших понять, що мають кількісне вираження. 

Емпіричну базу дослідження становлять матеріали вивчення 800 кримінальних 

процесуальних рішень слідчих суддів та судів першої, апеляційної і касаційної інстанцій, 

ухвалених протягом 2013-2018 років (до 15 грудня 2017 року – також Верховного Суду 

України та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ); 
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зведені дані анкетування 200 слідчих, 50 суддів, 50 прокурорів, 50 адвокатів усіх регіонів 

України; слідча та судова практика, у тому числі ЄСПЛ. 

 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в науці кримінального процесу комплексним монографічним дослідженням, у 

якому на основі положень теорії кримінального процесу, узагальнення слідчої та 

судової практики розроблено сучасну концепцію реалізації норм кримінального 

процесуального права. Зокрема: 

вперше: 

1) визначені ознаки реалізації норм кримінального процесуального права: 

реалізація норм являє собою діяльність усіх суб’єктів кримінального процесу з 

упровадження у життя адресованих їм норм; усі процеси реалізації окремих норм та 

інших структурних елементів кримінального процесуального права є пов’язаними між 

собою від початку  кримінального провадження до його завершення; структурні 

елементи діяльності різних суб’єктів, які реалізують норми кримінального 

процесуального права, є різними за обсягом; кожний з суб’єктів, незалежно від того, 

яку класифікаційну групу - суб’єктів, які ведуть кримінальне провадження, чи 

суб’єктів, які є заінтересованими у його результатах, - має можливість здійснювати 

певну «автономну» діяльність з реалізації норм кримінального процесуального права, а 

також впливати на таку ж діяльність суб’єктів, які представляють державні інтереси; 

2) сформульовані засади реалізації норм кримінального процесуального права: 

заборона реалізації нечинних норм кримінального процесуального права; реалізація 

норм лише належними суб’єктами; зведення до мінімуму формалізму; допустимість 

аналогії і розсуду суб’єктів реалізації норм процесуального права; 

3) доведено, що критерію, за яким можна відмежувати кримінальну 

процесуальну діяльність державних (компетентних) органів із застосування норм 

права від процесуальної діяльності решти учасників, здійснюваних в інших формах 

реалізації цих норм,  не існує. Діяльності окремих учасників утворюють певну 

єдність – кримінальну процесуальну діяльність, яка і є діяльністю з реалізації норм 

кримінального процесуального права у різноманітних формах; 

4) обґрунтовано, що складність усвідомлення реального змісту оцінних понять, 

викладених у гіпотезі норми кримінального процесуального права, обумовлює 

складність вирішення питання про те, чи буде розпочато реалізацію норми, у 

диспозиції – наскільки точно відповідатиме волі законодавця порядок провадження 

процесуальної дії чи ухвалення процесуального рішення. У санкції оцінні поняття не 

викладаються; 

5) обґрунтовані вихідні положення, згідно з якими, формулюючи стандарти 

доброякісності кримінальних процесуальних норм, основну увагу варто звертати на 

те, наскільки якісно (без дефектів) у тій чи іншій нормі визначені підстави і 

процесуальний порядок здійснення дій та прийняття рішень; чи обмежуються права 

і свободи людини лише у разі крайньої необхідності; чи є пропорційними санкції 

норми положенням, викладеним у гіпотезі і диспозиції; чи немає суперечностей між 

різними структурними елементами; чи є однозначними формулювання понять;  

6) доведено, що законодавець і суспільство (взагалі), а також учасники 

кримінального провадження (у «власній» кримінальній справі) вправі сподіватися на 
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однаково ефективне застосування норм права. У цьому сенсі неоднаковість 

застосування норми процесуального права можна розглядати як ознаку 

неефективності її дії на практиці; 

7) здійснено класифікацію ризиків реалізації норм кримінального 

процесуального права за декількома підставами: залежно від статичних і 

динамічних характеристик норм права – ризики, пов’язані з якістю норм 

процесуального права (в статиці), та ризики, що виникають під час реалізації цих 

норм (в динаміці); за ступенем важливості для суб’єкта реалізації норм права – 

«глобальні» (істотні) і «точкові»; за змістом – правореалізаційні і тактичні; 

8) обґрунтоване положення, згідно з яким суб’єкт кримінального провадження 

має можливість реалізувати норми кримінального процесуального права за 

наявності як мінімум двох умов: наявність кримінальної процесуальної 

правосуб’єктності, що складається з правоздатності, дієздатності і деліктоздатності; 

допущення у законі можливості реалізації норм кримінального процесуального 

права не суб’єктами, яким вони адресовані (неособиста реалізація); 

9) доведено, що в разі, коли йдеться про застосування норми права, суб’єктом 

якого є компетентний в праві державний орган чи посадова особа або адвокат, то 

«поріг простоти» норми права може бути нижчим, ніж норми, адресованої 

некомпетентним суб’єктам кримінального провадження. Ефективність реалізації як 

простих, так і складних норм права некомпетентними суб’єктами забезпечується 

наданням їм можливості користуватися правовою допомогою адвоката; 

удосконалено: 

10) наукові положення щодо формалізму в кримінальному процесі, зокрема, 

доведено, що зайва формалізація у реалізації норм кримінального процесуального 

права призводить до зменшення швидкості процесу. Водночас дотримання 

принципу процесуальної економії (раціонального ведення кримінального 

провадження) пришвидшує процес і зменшує рівень формалізму в реалізації норм 

процесуального права. Дотримання формальностей, які не є надмірними, є корисним 

для досягнення справедливості у провадженні; 

11) наукову концепцію щодо стадійності реалізації норм кримінального 

процесуального права, зокрема, обґрунтовано, що визначити початкові, проміжні та 

кінцеві стадії реалізації норм права, що мають процедурний характер, неможливо. Бо 

закінчення реалізації однієї норми (частини норми) є початком реалізації іншої норми 

(частини норми). Динамічність кримінального провадження обумовлює перманентне 

«перетікання» однієї стадії в іншу, що позбавляє практичного сенсу поділ процесів 

реалізації окремих норм кримінального процесуального права на стадії. Цей процес є 

безперервним і завершується лише з закінченням кримінального провадження; 

12) положення щодо ефективності реалізації норм кримінального 

процесуального права, зокрема, доведено, що однакове розуміння суб’єктами 

кримінального провадження змісту норми процесуального права не виключає 

реалізацію її з різним ефектом, бо ситуації, в яких вона реалізується, є 

різноманітними. Тому ефект (результат) від реалізації однієї і тієї ж (менш чи більш 

якісної) норми може бути неоднаковим. Спрогнозувати наскільки буде ефективною 

реалізація конкретної кримінальної процесуальної норми в перебігу її 

формулювання і прийняття важко. Але якщо вона буде мати властивості (у тому 
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числі «потенційну ефективність»), що будуть свідчити про її доброякісність, шанси 

на ефективну її реалізацію є вищими; 

 

дістали подальшого розвитку: 

13) наукові висновки щодо співвідношення норм кримінального і 

кримінального процесуального права, зокрема, доведено, що кримінальне 

процесуальне право залежно від характеристик суб’єкта кримінального 

правопорушення, його тяжкості та інших параметрів, закладених у норму 

кримінального права, допускає різноманітні «варіації» у перебігу з’ясування 

питання про порушення норми кримінального права. Виходячи з цього, можна вести 

мову про те, що норми кримінального процесуального права «дорегульовують» 

кримінально-правові відносини, бо саме від змісту процесуальних норм залежить 

наскільки точно і ефективно будуть реалізовані норми кримінального права; 

14) положення щодо реалізації окремих структурних елементів норм 

кримінального процесуального права, зокрема, зазначається, що з метою правильної 

реалізації цих норм права суб’єкт повинен зважати на існування такого 

структурного елементу як «ігнорування диспозиції (гіпотези)». Особливу 

важливість таке знання має для суб’єктів, які вправі реалізовувати норми права у 

формі застосування бо саме вони і лише вони наділені повноваженням щодо 

застосування санкцій за ігнорування диспозицій чи гіпотез норм права; 

15) наукові висновки щодо класифікації «неформальних практик» реалізації 

кримінальних процесуальних норм, зокрема, здійснена класифікація цих практик ще 

й за такими підставами: залежно від психічного ставлення суб’єкта до потреби 

дотримання вимог норми – умисні і невмисні; залежно від ступеню відхилення від 

вимог норми процесуального права – законні і незаконні; залежно від поширеності у 

кримінальних провадженнях – одиничні і звичні (традиційні); 

16) положення щодо співвідношення якості кримінальних процесуальних 

норм і ефективності їх реалізації, зокрема, доведено, що ефективність, закладена у 

кримінальну процесуальну норму як її структурний елемент «якості», здатна 

забезпечити лише те, що у сприятливих умовах кримінального провадження 

реалізація норми може бути ефективною і суб’єкт, який її реалізовує, досягне 

запланованого ним результату; чим нижчою є якість норми кримінального 

процесуального права, тим вищим є ризик її неефективної реалізації. Уже сам по 

собі факт існування неякісних норм кримінального процесуального права робить 

можливим висновок про те, що фактори ризику їх реалізації містяться насамперед у 

самих нормах. У змісті норм права можуть бути закладені ризики їх не реалізації або 

неефективної реалізації, в тому числі й корупційні ризики. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали 

дослідження можуть бути використані у: 

– законотворчій діяльності – при внесенні змін і доповнень до чинного 

кримінального процесуального законодавства України, а також при розробці окремих 

законопроектів; 

– практичній діяльності судів, органів досудового розслідування, адвокатури та 

прокуратури – при розробленні та вдосконаленні відомчих нормативно-правових актів, 

при реалізації повноважень щодо захисту прав учасників кримінального провадження 
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(Акт впровадження Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12 

жовтня 2018 р.); 

– навчальному процесі та навчально-методичній діяльності – при підготовці 

навчальних планів і програм, лекцій, методичних рекомендацій, тестових завдань і 

дидактичних матеріалів; безпосередньо при проведенні різних видів занять за 

відповідними дисциплінами (акти впровадження юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 21.03.2018, Національної 

академії внутрішніх справ від 02.04.2018, Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ від 03.04.2018; Академії адвокатури України від 05.04.2018); 

– науково-дослідній діяльності – при підготовці дисертацій, монографій, 

наукових статей (акти впровадження юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 21.03.2018, ДВНЗ «Національний гірничий 

університет» від 06.03.2018). 

Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві працях 

становлять власні теоретичні розробки дисертанта (авторська частка в них – не менше 

50 %). Наукові ідеї, що належать співавторам опублікованих праць, у дисертації не 

використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертації 

оприлюднено автором у виступах на всеукраїнських і міжнародних науково-

практичних конференціях, семінарах і круглих столах, зокрема: «Кримінально-

правова наука: актуальні питання подальшого розвитку в сучасних умовах» 

(м. Херсон, 26 лютого 2011 р.), «Від громадянського суспільства – до правової 

держави» (м. Харків, 4-5 березня 2011 р.), «Проблеми сучасної правової системи 

України»  (м. Львів, 14-15 квітня 2011 р.), «Актуальні питання теорії та практики 

застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права» (м. Київ, 11-12 липня 

2014 р.), «Права та свободи людини і громадянина: механізм їх реалізації та захисту 

різними галузями права» (м. Братислава, Словацька Республіка, 19-20 вересня 

2014 р.), «Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції 

розвитку криміналістики» (м. Харків, 20 листопада 2014 р.), «Актуальні проблеми 

кримінального права та процесу» (м. Кривий Ріг, 12 червня 2015 р.), «Сучасні 

тенденції розвитку юридичної науки та практики» (м. Кривий Ріг, 22-23 травня 

2015 р.), «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних 

відносин» (м. Одеса, 11-12 березня 2016 р.), «Модернізація правових інститутів: 

вимоги часу» (м. Київ, 8 грудня 2016 р.), «Процесуальні аспекти досудового 

розслідування» (м. Одеса, 7 квітня 2017 р.), «Актуальні питання кримінального 

права та процесу» (м. Донецьк, 16 червня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в дисертації, 

відображені в 38 наукових публікаціях, із них 26 праць, в яких викладені основні 

наукові результати дисертації (1 монографія, 25 статей у наукових виданнях, 6 з яких 

– у наукових періодичних виданнях інших держав з юридичного напряму та у 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз), та 

12 опублікованих праць, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, що 

включають у себе 11 підрозділів, висновків, списку використаних джерел 
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(394 найменування), 7 додатків на 22 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 388 

сторінок, з них обсяг основного тексту – 326 сторінок. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, стан її наукової 

розробки, визначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; 

охарактеризовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження; розкрито 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних результатів, наведено 

дані про їх упровадження і апробацію. 

Розділ 1 «Норми кримінального процесуального права як об’єкт 

реалізації» складається з трьох підрозділів і присвячений комплексному теоретичному 

аналізу норм цієї галузі права. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки, функціональне призначення і різновиди норм 

кримінального процесуального права» обґрунтовано, що окрім ознак, притаманних для 

всіх норм права, норми кримінального процесуального права мають власні, 

специфічні ознаки. Специфічність їх обумовлена службовим характером 

процесуальних норм щодо норм матеріальних.  

Виражена в нормах права державна воля спрямована на регулювання певного 

різновиду суспільних відносин, що відображає їх регулятивний характер. У правових 

приписах передбачаються юридичні права та обов’язки, якими наділені суб’єкти 

відносин.  

Загальна теорія права не в змозі давати визначення правових понять, що є 

притаманними для окремих галузей права. Вона лише виокремлює те загальне, що є у 

нормах всіх галузей права. Оскільки норми кримінального процесуального права 

належать до єдиної системи норм права, вони наділені усіма ознаками правових норм. 

Наразі питання щодо поняття та специфічних ознак норм кримінального 

процесуального права однозначно не вирішене. Частково це пов’язано з тим, що за 

роки дії норм чинного КПК до нього було внесено значну кількість змін і 

доповнень, що, своєю чергою, також обумовлює необхідність їх дослідження. 

Реалізація норм є їхнім функціонуванням, здійснюваним з певною метою. Мета 

утворення і дії норм кримінального процесуального права програмує функції, які вони 

виконують в перебігу реалізації. Кримінальні процесуальні норми виконують такі 

функції: правоохоронна, регулятивна, службова, інструментальна, виховна, превентивна. 

У підрозділі 1.2 «Співвідношення норм кримінального процесуального і 

кримінального права у контексті їх реалізації» зазначено, що зміст норм кримінального 

права безпосередньо впливає на процеси реалізації норм процесуального права. Так, 

наприклад, кваліфікація кримінального правопорушення як тяжкого чи особливо 

тяжкого має значення для вирішення питання про застосування норм процесуального 

права, якими регламентовані підстави і процесуальний порядок обрання запобіжних 

заходів, проведення негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД), залучення захисника 

та ін.  
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Цілі, в формулюваннях яких прямо не йдеться про досягнення мети 

кримінально-правового характеру, опосередковано з ними пов’язані. Приміром, 

досягнення мети «встановлення істини» забезпечує реалізацію норми кримінального 

права – правильну кваліфікацію кримінального правопорушення і притягнення 

дійсно винного до кримінальної відповідальності. 

Процес реалізації окремої норми кримінального права розтягнутий у часі. В 

ідеалі його можна вважати завершеним з набуттям чинності рішенням суду, яким 

констатовано факт порушення кримінально-правової заборони конкретною особою і 

щодо якої вирішено питання про покарання. Окремі ж норми кримінального 

процесуального права можуть реалізовуватися протягом одного кримінального 

провадження багато разів не лише судом, а  різними суб’єктами (наприклад, норма, 

якою врегульовано порядок допиту свідка). 

Відтак, суб’єктом, який реалізує норму кримінального права у підсумковому 

рішенні за результатами конкретного кримінального провадження, є суд. Саме суд є 

тим суб’єктом, який вирішує кримінальну справу у кримінально-правовому сенсі. 

Позиції, висловлені у науці кримінального процесу відносно того, що суб’єктами 

вирішення кримінальної справи у стадії досудового розслідування є слідчий і 

прокурор, тобто сторона обвинувачення, ґрунтуються на тому, що вони вирішують її у 

процесуальному сенсі. Тобто сторона обвинувачення у разі відсутності на стадії 

досудового розслідування підстав для постановки питання про реалізацію норми 

кримінального права у судових стадіях, реалізуючи норми кримінального 

процесуального права, закриває кримінальне провадження. У разі прийняття такого 

рішення стороною обвинувачення остання керується процесуальними нормами, якими 

визначені підстави і процесуальний порядок прийняття одного з підсумкових рішень 

досудового розслідування (закриття провадження). Відтак, якщо вважати справою 

будь-який юридичний, в тому числі і кримінальний, процес, то сторона обвинувачення 

є суб’єктом вирішення справи, але лише у процесуальному розумінні поняття. Бо 

сторона обвинувачення не наділена повноваженнями визнавати особу винуватою у 

вчиненні кримінального правопорушення чи виправдовувати її, а також призначати 

покарання, яке в кінцевому рахунку і є завершальним етапом реалізації норми 

кримінального права. 

Кримінальне процесуальне право залежно від характеристик суб’єкта 

кримінального правопорушення, його тяжкості та інших параметрів, закладених у 

норму кримінального права, допускає різноманітні «варіації» у перебігу з’ясування 

питання про порушення норми кримінального права. Виходячи з цього, можна вести 

мову про те, що норми кримінального процесуального права «дорегульовують» 

кримінально-правові відносини, від змісту процесуальних норм залежить наскільки 

точно і ефективно будуть реалізовані норми кримінального права. 

У підрозділі 1.3 «Значення правильного визначення структури норм кримінального 

процесуального права для їх реалізації» наголошено, що правильне визначення 

структурних частин норм кримінального процесуального права має важливе 

значення для судової практики. З огляду на важливість цього питання його 

теоретичне дослідження і надання відповідних рекомендацій практикам, які 

застосовують норми кримінального процесуального права, має сприяти виробленню 
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однакових підходів до структуризації кримінальних процесуальних норм, а відтак і 

до однакової їх реалізації усіма суб’єктами, які вправі це робити. 

Важливість розглядуваного питання обумовлена ще й тим, що норма 

процесуального права майже ніколи не співпадає зі структурною частиною статті чи 

статтею закону. А тому майже завжди у кримінальній процесуальній діяльності 

виникає питання про зміст процесуальної норми, а з огляду на викладені вище 

обставини, – взагалі чи є та інша частина процесуального закону нормою права чи 

лише одним з її структурних елементів.  

Авторка дисертації не погоджується з запропонованим Я. О. Мотовіловкером 

терміном «заперечення диспозиції», яким позначається новий у структурі норми права 

нормативний елемент, який буде здатний подолати розрив між диспозицією та 

санкцією і логічно обумовити останню. Диспозицію (чи гіпотезу) у нормі 

кримінального процесуального права не заперечують, тобто не виражають незгоду з її 

змістом, а ігнорують, тобто не виконують приписи законодавця. З метою правильної 

реалізації норм кримінального процесуального права суб’єкт їх реалізації повинен 

знати про існування такого елементу як «ігнорування диспозиції (гіпотези)». Особливу 

важливість таке знання має для суб’єктів, які вправі реалізовувати норми права у формі 

застосування бо саме вони і лише вони наділені повноваженням щодо застосування 

санкцій за ігнорування диспозицій чи гіпотез норм права. 

Дисертантка не підтримує висловлену у юридичній літературі з кримінального 

процесу думку про існування в системі кримінального процесуального права норм-

санкцій (О. В. Панова). Виокремлення такого різновиду норм процесуального права 

є необґрунтованим, бо в цьому разі можливе з’явлення також норм-диспозицій, 

норм-гіпотез. Не допустимо іменувати частину явища назвою самого явища. 

Термін «норма права», вжитий у ч. 3 ст. 434-1 КПК спонукає суддів 

касаційного суду відшукати у КПК саме ту норму, щодо якої є правовий висновок 

Великої Палати Верховного Суду. Однак у великому масиві нормативного 

матеріалу, що міститься у кримінальному процесуальному законодавстві, важко 

сподіватися на те, що суб’єкти «пошуку» структурних елементів процесуальної 

норми дійдуть однакових висновків. Більш того, поняття структури норми права є 

доволі «розмитим». Уявляється, що судді Верховного Суду не повинні займатися 

пошуком структурних елементів кримінальної процесуальної норми в інших галузях 

права. Якщо практики будуть слідувати позиціям, висловленим у теорії права щодо 

структурної побудови норм кримінального процесуального права, то їм доведеться 

марно виконувати значний обсяг діяльності, результати якої не мають значення для 

практики перегляду судових рішень Верховним Судом. 

Розділ 2 «Реалізація норм кримінального процесуального права: загальні 

положення» складається з трьох підрозділів і чотирьох пунктів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття і форми реалізації норм кримінального процесуального 

права» зазначено, що реалізацію норм кримінального процесуального права 

пов’язують, як правило, винятково з застосуванням їх суб’єктами, наділеними 

владними повноваженнями. Між тим, значна кількість норм кримінального 

процесуального права адресована іншим суб’єктам кримінального провадження.  

Процесуальний закон містить приписи – права, обов’язки, заборони, 

адресовані як «компетентним», так і всім іншим учасникам кримінального 
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провадження. Було би нелогічним не включати їхню діяльність з реалізації норм, в 

яких викладені зазначені приписи, до кримінальної процесуальної діяльності.  

Багатоманітність суб’єктів, які реалізують норми, у кримінальному 

провадженні поєднується з багатоманітністю норм кримінального процесуального 

права залежно від обсягу регульованого ними предмету. Одні норми регулюють 

конкретне правовідношення, другі розповсюджують свою дію на сукупність 

відносин, що утворюють інститут кримінального процесуального права, треті – на 

увесь кримінальний процес. Тому в перебігу реалізації норм кримінального 

процесуального права конкретні ситуації вирішують, виходячи із загальних 

положень. Останні якби «накривають» ситуацію реалізації норми. Зрозуміло, що 

вирішують як діяти у тій чи іншій ситуації ті суб’єкти, які реалізують норму. Але 

кожному суб’єкту, який збирається реалізувати норму процесуального права, з 

метою ефективної її реалізації доцільно з’ясувати норму якого «рівня» дії залучити 

до вирішення ситуації провадження. 

Результатом дослідження в цьому підрозділі стали висновки щодо ознак 

реалізації норм кримінального процесуального права: реалізація норм кримінального 

процесуального права – це діяльність усіх суб’єктів кримінального процесу з 

упровадження у життя адресованих їм норм; усі процеси реалізації окремих норм та 

інших структурних елементів кримінального процесуального права є пов’язаними між 

собою від початку кримінального провадження до його завершення; структурні 

елементи діяльності різних суб’єктів, які реалізують норми кримінального 

процесуального права, є різними за обсягом; кожний з суб’єктів, незалежно від того, 

яку класифікаційну групу – суб’єктів, які ведуть кримінальне провадження, чи 

суб’єктів, які є заінтересованими у його результатах, має можливість здійснювати 

певну «автономну» діяльність з реалізації норм кримінального процесуального права, а 

також впливати на таку ж діяльність суб’єктів, які представляють державні інтереси. 

Традиційно до форм реалізації норм права, в тому числі й кримінального 

процесуального, відносять застосування (як особливу форму реалізації), використання, 

дотримання, виконання. Однак, протягом тривалого часу у теорії кримінального 

процесу переважно розглядається лише одна із форм реалізації норм права – 

застосування. Авторка дисертації обґрунтовує думку про те, що в умовах змагального 

кримінального провадження підлягає перегляду традиційний підхід до розуміння 

кримінального процесу як до цілісного утворення – правозастосовного процесу, який 

здійснюється винятково державними органами і службовими особами.  

У підрозділі 2.2 «Засади реалізації норм кримінального процесуального права» 

вказано, що діяльність з реалізації норм кримінального процесуального права, як і 

будь-яка інша людська діяльність, здійснюється за певними правилами, які 

абстрагуються з цієї діяльності. Реалізація норм кримінального процесуального 

права також здійснюється за загальними правилами. Для позначення загальних 

положень різних видів діяльності використовують різноманітні терміни – «загальні 

правила», «принципи», «основні положення», «основні вимоги», «засади» тощо. 

Дисертантка не вдавалася до дискусії щодо правильності застосування того чи 

іншого терміну, вважаючи, що для цілей дослідження це не має принципового 

значення. Значення має виокремлення і характеристика тих положень, які б 

відображали специфіку реалізації норм кримінального процесуального права. 
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Оскільки у КПК законодавець використав термін «засади», то у дисертації 

використаний саме цей термін. 

У пункті 2.2.1 «Заборона реалізації нечинних норм кримінального процесуального 

права» стверджується, що реалізовувати допустимо лише чинні норми права. Однак, 

зважаючи на те, що КПК, як правило, запроваджуються не просто нові (інші) норми 

права, а норми, які є більш наближеними до міжнародних стандартів кримінального 

судочинства, іноді законодавець може ставити питання про перегляд за нормами 

«нового» КПК остаточних судових рішень на підставі «старого» КПК.  

Авторка дисертації вважає, що чинність КПК і чинність норм кримінального 

процесуального права – не одне й те ж. Бо в чинному КПК є нечинні норми. 

Наприклад, п. 11 Розділу Х передбачено, що окремі норми нечинного КПК 1960 р. 

продовжують діяти, а норми чинного наразі КПК 2012 р. є нечинними до настання 

певних подій. Тому особам, які мають намір реалізувати ту чи іншу норму 

кримінального процесуального права, варто зважати як на те, чи є чинним КПК в 

якійсь частині, так і на те, чи є чинною конкретна норма процесуального права. 

У дисертації розглянуті проблемні питання, пов’язані з ретроактивною і 

ультраактивною дією норм кримінального процесуального права. Ці питання 

виникають у зв’язку з запровадженням нових норм права. Будь-яка новація у 

законодавстві на перших етапах її реалізації стають певним «стресом» для суб’єктів 

реалізації норм процесуального права. 

У пункті 2.2.2 «Реалізація норм кримінального процесуального права лише 

належними суб’єктами» зазначено, що процесуальна норма може бути чинною, але 

якщо її реалізує неналежний суб’єкт, то результати діяльності з її реалізації є 

юридично нікчемними і не можуть бути використані при постановленні 

процесуальних рішень у кримінальному провадженні. 

Дисертанткою розглянуте питання про те, за яких умов конкретний суб’єкт 

кримінального провадження, в тому числі й той, що не наділений владними 

повноваженнями, має можливість реалізувати певну норму процесуального права. В 

роботі проаналізовані дві таких умови: наявність в учасника кримінального 

провадження кримінальної процесуальної правосуб’єктності, що складається з 

правоздатності, дієздатності і деліктоздатності; допустимість реалізації норм 

кримінального права не суб’єктами, яким вони адресовані (неособиста реалізація).  

У пункті  2.2.3  «Зведення до мінімуму формалізму під час реалізації норм 

кримінального процесуального права» зазначено, що у літературі з кримінального 

процесу термін «формалізм» має негативне забарвлення. Однак, формальності, 

передбачені кримінальним процесуальним законом, утворюють собою зміст як 

процесуальної форми, так і процесуального формалізму. Зайва формалізація у реалізації 

норм кримінального процесуального права призводить до зменшення швидкості 

процесу.  

У кримінальному процесі його суб’єкти, наділені державною владою, 

застосовуючи формально правильно норми кримінального процесуального права, 

можуть маніпулювати приписами норм. Причому це стосується і норм процесуального 

права, що реалізуються у формах використання, виконання та дотримання, бо в 

кінцевому рахунку результати реалізації цих норм стають предметом оцінки учасників 

кримінального провадження, наділених владними повноваженнями. 
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Необґрунтоване або недостатньо обґрунтоване рішення, в якому реалізуються 

норми кримінального процесуального права, у судовій (так само як і в слідчій та 

прокурорській) практиці стало способом приховування формалізму (в негативному 

значенні цього слова) в діяльності з реалізації норм. Не достатню обґрунтованість 

рішення суду можна було би виправдати, якби рішення не зачіпало фундаментальних 

прав людини. Але ж коли в рішенні йдеться про істотне обмеження саме таких прав, то 

«ступінь» його обґрунтування має бути достатньо високим, аби переконати дотичних 

до нього суб’єктів у потребі ухвалення саме такого рішення. Тобто переконливість 

саме такого, а не іншого застосування норми процесуального права, за аналогією зі 

стандартами доказування повинна мати стандарт «поза розумним сумнівом».  

У пункті   2.2.4 «Реалізація норм кримінального процесуального права за 

аналогією. Допустимість розсуду суб’єктів реалізації норм процесуального права» 

вказано, що важливим у плані з’ясування сутності реалізації норм кримінального 

процесуального права є вирішення питання про охопленість цими нормами відносин 

(діяльності), які фактично здійснюються у просторово-часових межах кримінального 

провадження. Якщо право не охоплює усю діяльність (відносини), тобто до предмету 

правового регулювання включені не усі елементи діяльності, то суб’єкти реалізації 

норм повинні зважати на те, що не охоплені правом відносини фактично регулюються 

іншими соціальними нормами, або діяти за аналогією права чи аналогією закону. 

Учасники кримінального провадження не можуть очікувати, доки законодавець 

доповнить нормативно-правовий акт потрібною нормою. Їм треба діяти у межах 

строків кримінального провадження, визначених законом, чи «розумних» строків, 

критерії яких напрацьовані практикою ЄСПЛ. Цього вимагає потреба якнайшвидшого 

вирішення певного кримінально-правового конфлікту з метою подолання 

невизначеності відносин, які виникли з приводу надходження первинної інформації 

про кримінальне правопорушення із-за відсутності відповідної процесуальної норми. 

Діяльність особи, яка реалізовує норми кримінального процесуального права, 

може орієнтуватися і на стандарти дій, напрацьовані раніше іншими суб’єктами у 

тих самих ситуаціях кримінального провадження. Мова йде про неформальний 

підхід у перебігу вирішення правових питань провадження. Наразі спостерігається 

тенденція правозастосування, що полягає у «добудові» права. 

У дисертації розглянуте таке поняття як «неформальні практики» реалізації 

норм кримінального процесуального права. Оскільки учасники кримінального 

провадження діють на підставі норм права, то така реалізація норм є формальною, 

тобто такою, що відповідає формальним вимогам, встановленим законом. Однак, у 

кримінальному провадженні зустрічаються випадки реалізації процесуальних норм з 

певними відхиленнями від змісту, який законодавець у них заклав. Дисертантка 

класифікує «неформальні практики» реалізації кримінальних процесуальних норм за 

декількома підставами: залежно від психічного ставлення суб’єкта до потреби 

дотримання вимог норми – умисні і невмисні; залежно від ступеню відхилення від 

вимог норми процесуального права – законні і незаконні; залежно від поширеності у 

кримінальних провадженнях – одиничні і звичні (традиційні).  

У підрозділі 2.3 «Структура реалізації норм кримінального процесуального 

права» зазначено, що кримінальну процесуальну діяльність розглядають у широкому і 

вузькому розумінні (Н. В. Глинська, В. С. Зеленецький). Діяльність окремих учасників 
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кримінального провадження існує реально і складається з окремих дій і рішень, 

спрямованих на реалізацію окремих норм кримінального процесуального права.  

Якщо розглядати поняття «кримінальна процесуальна діяльність» у широкому і 

вузькому розумінні, то можна зробити такий висновок. У широкому розумінні 

зазначене поняття означає реалізацію кримінального процесуального права як правової 

галузі, а у вузькому розумінні – реалізацію окремих норм процесуального права. Коли 

мова йде про реалізацію кримінального процесуального права як галузі, то важко 

прослідкувати конкретику процесуальної діяльності. Але така конкретика відповідає 

рівню абстрактності, притаманному для будь-якого явища, яке аналізується на 

високому рівні узагальнення. Діяльність окремих учасників може «розпадатися» на 

менші елементи – діяльність з дотримання норм кримінального процесуального права, 

діяльність з виконання цих норм, діяльність з їх використання, а суб’єктів, наділених 

владними повноваженнями, – діяльність із застосування норм. 

Викладений вище підхід до розмежування окремих «діяльностей» з реалізації 

норм кримінального процесуального права узгоджується з концепцією, висловленою і 

обґрунтованою В. С. Зеленецьким, щодо кримінального процесу як упорядкованої 

ієрархічної системи, що складається з шести рівнів: процес; стадія; етап; процесуальна 

дія; елементарний процесуальний акт; «квант» процесуальної дії». За такою ж схемою 

може бути описана і структура (система) реалізації правового матеріалу того чи іншого 

ступеню спільності (галузь, підгалузь, інститут, підінститут, норма права, структурні 

елементи норми права – гіпотеза, диспозиція, санкція). Так, «квантом» реалізації норми 

кримінального процесуального права є реалізація конкретного правового припису, 

сформульованого в певній частині норми.  

Структура кримінального процесу може бути представлена не лише у вигляді 

стадій функціональної послідовності, етапів, процесуальних дій тощо, а і як сукупність 

процесів реалізації норм кримінального процесуального права. Таку сукупність не 

можна розглядати як систему, бо кожен з процесів реалізації норм кримінального 

процесуального права є унікальним і не завжди закономірно пов’язаний з іншими 

процесами реалізації норм у цьому ж кримінальному провадженні. Сукупність 

зазначених процесів не є зв’язаним цілим, сукупністю елементів, об’єднаних загальним 

принципом, призначенням. Процеси реалізації процесуальних норм відбуваються у 

системі кримінального процесу, але внаслідок того, що вони є розрізненими, 

здійснюються різними учасниками (в тому числі й тими, які мають власний інтерес у 

кримінальному провадженні або представляють інтереси третіх осіб, та тими, які не 

мають інтересу), з різною метою, в рамках різних процесуальних функцій і завдань, 

сукупність цих процесів не має ознак системи. 

Реалізацію норм кримінального процесуального права учасниками 

кримінального провадження, не наділеними владними повноваженнями, залежно від 

наявності інтересу у результатах провадження дисертантка класифікує на таку, що 

здійснюється заінтересованими учасниками, а також тими, які представляють їхні 

інтереси, і ту, що здійснюється незаінтересованими учасниками провадження. 

Щоби розпочати застосування процесуальної норми треба з’ясувати її зміст. У 

цьому контексті авторка дисертації розглядає питання щодо доцільності 

запровадження у кримінальний процес правової експертизи і наводить власні 

аргументи проти цього. 
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Авторка акцентує увагу на тому, що традиційні для реалізації норм 

матеріального права стадії – встановлення фактичних обставин, вибір норми права, 

прийняття рішення у справі – не можуть існувати у процесах реалізації норм 

кримінального процесуального права. Учасники кримінального провадження 

можуть вжити заходів до вивчення обставин, в яких вони діють у рамках 

провадження, можуть самостійно чи за допомогою адвоката вибрати норму права. А 

ось прийняття рішень у кримінальному провадженні є винятковою компетенцією 

суб’єктів, наділених владними повноваженнями. 

Не завжди «ланцюжок реалізацій» процесуальних норм досягає свого логічного 

завершення. Наявність норми кримінального процесуального права сама по собі ще не 

свідчить про те, що вона може бути реалізована повною мірою. Такі ситуації 

називають «тупикова реалізація» норм права. Від «тупикової» реалізації норм права 

треба відрізняти реалізацію, не забезпечену ефективними процесуальними 

механізмами. Окремим різновидом «тупикової» реалізації норм кримінального 

процесуального права є реалізація норми особою, яка не є адресатом існуючої норми, 

або особою, наділеною процесуальним статусом, яка намагається «реалізувати» 

неіснуючу норму права. Як у випадку спроби реалізації норми права не її адресатом, 

так і випадку реалізації норми, яка, на думку особи, існує в законі, реалізація 

обмежується лише стадією ініціювання відповідного питання. Бо як в першому, так і в 

другому випадку компетентний державний орган або його посадова особа повинна 

відмовити в задоволенні клопотання щодо здійснення дій чи прийняття рішень. 

Розділ 3 «Реалізація окремих різновидів норм кримінального 

процесуального права» складається з двох підрозділів і двох пунктів. 

У підрозділі 3.1 «Реалізація нетипових норм кримінального процесуального права» 

розглянута роль окремих нетипових норм права. 

У пункті 3.1.1 «Особливості реалізації норм-засад кримінального 

процесуального права» вказано, що питання реалізації окремих різновидів норм 

кримінального процесуального права наразі є чи не найголовнішим у юридичній 

науці, зважаючи на те, що період дії чинного КПК є досить нетривалим. Зважаючи 

на важливу для правореалізації роль норм-засад, дисертантка зосередила основну 

увагу на питанні про те, чи повинні ці норми міститися у формі статей окремої глави 

у КПК. У дисертації обґрунтована позиція про те, що норми-засади не повинні бути 

включені до КПК, якщо вони сформульовані в інших джерелах права (міжнародних 

договорах, Конституції України).  

У цій частині дисертації констатується, що в силу абстрактності норм-засад 

неуповноважені учасники можуть дуже широко тлумачити їхній зміст, що може 

призвести до виходу за межі правових приписів конкретних норм. Бо ці учасники 

можуть на власний розсуд самі для себе визначити умови, які, на їхню думку, є 

суттєвими в плані впливу на початок дії диспозиції норми кримінального 

процесуального права. 

Відзначається важливе значення норм-засад кримінального процесуального 

права як гіпотези в процесі реалізації інших норм цієї ж галузі права. У гіпотезі 

викладаються умови, з настанням яких починає діяти диспозиція і/або санкція. 

Якщо йдеться про норму кримінального права, то цілком зрозуміло, що вона є 

присутньою в гіпотезах норм процесуального права протягом всього часу 
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кримінального провадження. Якщо тільки під час провадження буде з’ясовано, що 

відсутній склад чи подія кримінального правопорушення, то констатується 

відсутність умов для подальшої реалізації норм кримінального процесуального 

права, за винятком норм, що регламентують порядок закриття кримінального 

провадження. А ось під час реалізації норми-засади кримінального процесуального 

права, застосовуючи типову норму, кожного разу потрібно зважати на те, що норм-

засад в КПК є двадцять дві. У  інших правових джерелах також є норми-засади, які 

теж підлягають реалізації. Однак не кожна норма-засада є умовою реалізації усіх 

типових норм. Хоча суб’єкт, реалізуючи певну норму кримінального 

процесуального права, повинен перевірити наскільки ця норма узгоджується з 

нормами-засадами. 

У пункті 3.1.2 «Роль норм-дефініцій у реалізації інших норм кримінального 

процесуального права» доведено, що потреба звернення до питання про норми-

дефініції в контексті реалізації норм кримінального процесуального права 

обумовлена декількома обставинами.  

По-перше, норми-дефініції повинні вносити ясність у розуміння змісту, 

закладеного законодавцем у кримінальні процесуальні норми через застосування 

уніфікованого категоріального апарату. Таку ж функцію виконує і автентичне 

тлумачення норм права. У зв’язку з цим являє науковий інтерес питання про те, чи 

можна вважати норми-дефініції інструментом, використання якого дозволяє 

правильно тлумачити інші процесуальні норми і якщо так, то чи усі норми – типові і 

нетипові чи лише типові? 

По-друге, оскільки йдеться про процесуальні норми, тобто норми, якими 

повинні визначатися підстави і порядок здійснення певних процедур, то неабиякий 

інтерес являє питання про доцільність запровадження норм-дефініцій до 

кримінального процесуального права, які безпосередньо не визначають підстав і 

порядку провадження процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. 

По-третє, реалізація норм кримінального процесуального права, на відміну від 

норм кримінального (матеріального) права здійснюється не лише у формі 

застосування, а й у інших формах – дотримання, використання, виконання. У останніх 

формах норми права реалізують особи, не наділені владними повноваженнями. Тому 

виникає питання щодо адресата норм-дефініцій. Зокрема про те, адресатом цих норм є 

лише компетентні органи і посадові особи чи й інші учасники кримінального 

провадження? 

Норми-дефініції як такі, що визначають категоріальний апарат, 

використовуваний законодавцем при формулюванні інших норм кримінального 

процесуального права, мають важливе значення для формування у слідчих, 

прокурорів і суддів «процесуальної» правосвідомості.  

Із двадцяти шести термінів, викладених у ст. 3 КПК, шістнадцять присвячені 

визначенню учасників кримінального провадження, з яких десять – це державні органи 

і службові особи (суддя, суд першої інстанції, суд апеляційної інстанції, суд касаційної 

інстанції, слідчий суддя, слідчий, прокурор, керівник органу прокуратури, керівник 

органу досудового розслідування, головуючий), які здійснюють кримінальне 

судочинство. Лише, вісім пунктів у ч. 1 ст. 3 КПК визначають терміни, якими 

позначені діяльнісні аспекти кримінального провадження (досудове розслідування, 



19 
 

дізнання, судове провадження тощо). А три пункти з цієї частини визначають поняття, 

які взагалі не повинні були би включатися до КПК, бо регулюють питання, які не є 

предметом регулювання кримінального процесуального права. До їх числа належать: 

«закон України про кримінальну відповідальність», «притягнення до кримінальної 

відповідальності», які є частиною предмета регулювання кримінального права, і 

«розмір мінімальної заробітної плати» – трудового права. 

У підрозділі 3.2 «Реалізація норм кримінального процесуального права, які 

містять оцінні поняття» стверджується, що структурними елементами принципу 

верховенства права є правова визначеність, сутність якої на практиці зводиться 

серед іншого до однакового розуміння учасниками кримінального провадження 

оціночних понять у праві і прогнозованості дій і рішень органів досудового 

розслідування, прокурора, суду. Чинний КПК містить значну кількість оціночних 

понять. Теоретичні дослідження оціночних понять зводяться поки що переважно до 

з’ясування їх сутності та застосування суб’єктами, наділеними владними 

повноваженнями, норм кримінального процесуального права, що містять такі 

поняття. Тим часом в кримінальному провадженні важливим є розуміння сутності 

оціночних понять і з’ясування своїх можливостей з реалізації відповідних норм 

права непрофесійними учасниками кримінального провадження. Останні є 

адресатами багатьох норм. Однак в науці кримінального процесу не приділяється 

увага дослідженню механізмів забезпечення однакової реалізації норм 

кримінального процесуального права, що містять оціночні поняття, в контексті 

діяльності непрофесійних учасників кримінального провадження. Ця обставина 

свідчить про розуміння вченими і практиками кримінального процесу переважно як 

діяльності «уповноважених осіб», що в методологічному плані є проблемою для 

інших учасників процесу, які реалізують адресовані їм процесуальні норми 

самостійно, часто в своїх інтересах. 

Оцінні поняття, попри використання ученими для їхнього визначення 

широковживаних, зрозумілих не лише для юристів слів, залишаються доволі 

абстрактними категоріями. А оскільки це так, то реалізовувати їх у кримінальному 

провадженні варто дуже обережно, аби не нашкодити правам і законним інтересам 

учасників провадження. 

Ефективність реалізації норм кримінального процесуального права, що 

містять оцінні поняття, буде вищою, якщо в теорії, праві, практиці будуть 

сформульовані критерії, які розкриватимуть детальніше зміст цього поняття і у такий 

спосіб наближатимуть результати фактичної правореалізації до результатів реалізації 

волі законодавця. До формулювання критеріїв оцінних понять, викладених у нормах 

кримінального процесуального права, треба ставитися на підставі здорового глузду. Бо 

надмірне використання у КПК квазіпроцесуальних норм, в яких будуть викладені 

критерії оцінних понять, може призвести до невиправдано великого обсягу 

нормативного матеріалу, що обумовить проблеми у його використанні насамперед 

непрофесійними суб’єктами кримінального провадження. 

Використання оцінних понять у кримінальних процесуальних нормах є одним 

зі способів вираження невизначеності у праві. Невизначеність ця має бути 

конкретизована у перебігу реалізації норм процесуального права. Але розуміння 

змісту оцінних понять може бути (і є) різним у різних суб’єктів правореалізації. 
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Тому у плані забезпечення реалізації норм права вкрай важливим питанням, окрім 

визначення критеріїв оцінних понять, є тлумачення норм, які підлягають реалізації.  

Бажано, щоб учасники кримінального провадження, які не наділені владними 

повноваженнями щодо ведення процесу і не є адвокатами, мали однакові «стартові» 

можливості при реалізації норм кримінального процесуального права з оцінними 

поняттями хоча б у плані ознайомлення їх, окрім позиції законодавця, з позицією 

Верховного Суду, Конституційного Суду України, ЄСПЛ. Такий підхід дозволить 

«озброїти» учасника кримінального провадженнями знаннями, необхідними йому для 

реалізації конкретної норми кримінального процесуального права. Причому як 

знаннями взагалі про права, обов’язки і заборони, які безпосередньо стосуються 

учасника кримінального провадження, так і знаннями про зміст оцінних понять, 

вжитих у нормах права. 

У цій частині дисертації авторка обґрунтовує висновок про те, що складність 

усвідомлення реального змісту оцінних понять, викладених у гіпотезі норми 

кримінального процесуального права, обумовлює складність вирішення питання про 

те, чи буде розпочато реалізацію норми, у диспозиції – наскільки точно 

відповідатиме волі законодавця порядок провадження процесуальної дії чи 

ухвалення процесуального рішення, у санкції – оцінні поняття не викладаються. 

Розділ 4 «Чинники, що впливають на ефективність реалізації норм 

кримінального процесуального права» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Якість норм кримінального процесуального права – основна 

гарантія їх ефективної реалізації» констатовано, що кримінальне провадження як 

процес реалізації норм кримінального процесуального права у статиці складається з 

системи усіх потенційних процесів реалізації норм, а в динаміці – з процесів 

практичної реалізації норм. Окремі процеси реалізації процесуальних норм є тими 

«цеглинками», з яких будується кримінальний процес в цілому чи його окремі 

структурні частини (у статиці) законодавцем, а також учасниками кримінальних 

процесуальних відносин, що складаються на практиці у зв’язку з початком 

кримінального провадження (у динаміці). Відтак ефективність усього конкретного 

кримінального провадження залежить від ефективності процесів реалізації кожної 

кримінальної процесуальної норми. Ефективність реалізації окремих процесуальних 

норм залежить від багатьох чинників, в тому числі і від якості цих норм. 

Якщо розглядати норму кримінального процесуального права як «річ в собі», то 

мова повинна йти саме про її якісні характеристики, оцінюючи які можна зробити 

висновок про досконалість норми права. Бо ефективно може бути реалізована як 

доброякісна, так і неякісна норма. 

«Якість» означає властивість (ознаку) об’єкта, яка дозволяє його ідентифікувати. 

Для норми права такими ознаками є загальнообов’язковість, формальна визначеність 

тощо. Але маючи такий «набір» ознак, можна лише з більшим чи меншим ступенем 

пізнати норму як правовий об’єкт. Виникає запитання: чи можна на етапі формування 

(ухвалення, зміни, доповнення) норми закласти у неї якісь особливі якості 

(властивості), які дозволяли б реалізовувати її в одних і тих же умовах більш 

ефективно? Вирішуючи це запитання, дисертантка виходила з наступного. 

Кожна норма має мінімальну кількість ознак (властивостей), які дають змогу 

ідентифікувати її як норму права взагалі, чи норму кримінального процесуального 
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права. Знаючи ці ознаки, можна говорити про якість об’єкта у сенсі його якісної 

визначеності.  

Про якість норми права можна також вести мову і як про «мірило» її цінності 

для досягнення цілей, заради досягнення яких вона ухвалена. Так, якісною буде 

норма кримінального процесуального права, яка ухвалена з урахуванням 

історичних, політичних, культурних, правових та інших умов, у яких передбачається 

її реалізовувати. Наприклад, кримінальна процесуальна норма, якою заборонялася б 

змагальність у кримінальному провадженні, у сучасному цивілізованому суспільстві 

була би оцінена як неякісна.  

 Іноді норма кримінального процесуального права є настільки неякісною, що 

вона взагалі є зайвою у системі цієї галузі права. Наприклад, у зобов’язальній нормі 

про те, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник 

органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної 

влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього 

Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, вимог інших актів законодавства (ч. 1 ст. 9 КПК) йдеться про 

очевидне. Окрім того, в зазначеній нормі дублюються нормативні положення, 

викладені у ч. 2 ст. 19 Конституції України, згідно з якими органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, 

в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Функціональним призначенням норм кримінального процесуального права є 

визначення підстав і порядку кримінального провадження. Тому, формулюючи 

стандарти доброякісності кримінальних процесуальних норм, основну увагу варто 

звертати на те, наскільки якісно (без дефектів) у тій чи іншій нормі визначені підстави і 

процесуальний порядок здійснення дій та прийняття рішень; чи обмежуються права і 

свободи людини лише у разі крайньої необхідності; чи є пропорційними санкції норми 

положенням, викладеним у гіпотезі і диспозиції; чи немає суперечностей між різними 

структурними елементами; чи є однозначними формулювання тощо. 

Авторка дисертації наголошує на тому, що наявність дефектів кримінальних 

процесуальних норм як якісна (причому негативна) оцінка їхнього «внутрішнього» 

стану є продуктом неефективного правового регулювання відносин, що виникають у 

зв’язку з кримінальним провадженням. Своєю чергою, дефекти норм є причиною 

неефективної їх реалізації. Чим суттєвіший дефект, тим більше зусиль суб’єкту 

реалізації норми доводиться витрачати на подолання її дефекту (дефектів) на шкоду 

досягненню цілей норми. Для ефективності подолання дефекту має значення і те 

стосується він форми (структури) чи змісту кримінальної процесуальної норми. 

Неузгодженість санкції норми з її гіпотезою чи диспозицією, чи, навіть, відсутність 

санкції може зовсім не вплинути на ефективність реалізації процедурної норми, а ось 

відсутність регламентації певного етапу кримінальної процесуальної дії (прогалина в 

правовому регулюванні) потребує суттєвих зусиль для реалізації норми права. 

Навіть однакове розуміння суб’єктами кримінального провадження змісту 

норми процесуального права не виключає реалізацію її з різним ефектом, бо 

ситуації, в яких вона реалізується, є різноманітними. Тому ефект (результат) від 

реалізації однієї і тієї ж (менш чи більш якісної) норми може бути неоднаковим. 

Спрогнозувати наскільки буде ефективною реалізація конкретної кримінальної 
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процесуальної норми в перебігу її формулювання і прийняття важко. Але якщо вона 

буде мати властивості (у тому числі «потенційну ефективність»), що будуть 

свідчити про її доброякісність, шанси на ефективну її реалізацію є вищими. 

«Потенційна ефективність» як одна із властивостей якості кримінальної 

процесуальної норми не може сама по собі забезпечити ефективну реалізацію норми у 

будь-якій формі (використання, дотримання, виконання, застосування). Ефективність, 

«закладена» у кримінальну процесуальну норму як її структурний елемент «якості», 

здатна забезпечити лише те, що у сприятливих умовах кримінального провадження 

реалізація норми може бути ефективною і суб’єкт, який її реалізовує, досягне 

запланованого ним результату. Дійсно, якщо «ефективна» (якісна з точки зору 

ефективності) норма реалізується у несприятливих умовах реалізації (наприклад, 

суб’єктом, який не має достатнього досвіду чи кваліфікації), то на практиці ефект, 

закладений у неї законодавцем, напевне, буде меншим від очікуваного. 

Відтак ефективність норми кримінального процесуального права можна 

розглядати лише в її сутнісному вимірі або як можливий, тобто прогнозований, 

результат її майбутньої дії (реалізації). У такому вимірі ефективність кримінальної 

процесуальної норми є елементом системи її властивостей, які визначають «загальну» 

якість норми.  

На підставі викладеного вище дисертантка робить такі висновки: низька 

«загальна» якість кримінальної процесуальної норми або її окремих структурних 

елементів в однакових умовах є причиною низької ефективності її реалізації; 

наскільки ефективність реалізації норми процесуального права залежить від її якості 

можна визначити лише в перебігу практичної діяльності і отримання результату. 

Причому цей результат і його співвідношення з метою реалізації норми, закладеною 

законодавцем при її формулюванні, значною мірою залежить від того, хто її 

реалізовує (фаховий рівень, практичний досвід цієї особи та інші її характеристики). 

У цій частині дисертації з’ясовується питання про те, як залежить реалізація 

норми кримінального процесуального права від складності викладу її тексту. Іншими 

словами, чи призводить простота викладу норми права (що не завжди може бути 

розцінена як ознака якості норми) до простоти і зручності в її реалізації ? Авторка 

вважає, що на це питання не може бути однозначної відповіді. Законодавець у 

принципі повинен прагнути до простоти (наскільки це є можливим при врегулюванні 

конкретного питання) викладу правових приписів. Але якщо йдеться про застосування 

норми права, суб’єктом якого є компетентний в праві державний орган чи посадова 

особа або адвокат, то «поріг простоти» норми права може бути нижчим, ніж норми, 

адресованої некомпетентним суб’єктам кримінального провадження. Хоча, в законах, в 

тому числі і в Конституції України, є гарантія ефективної реалізації як простих, так і 

складних норм права некомпетентними суб’єктами у вигляді можливості 

користуватися правовою допомогою адвоката. 

Із викладеного в цьому підрозділі авторка дисертації робить висновок про те, 

що у відриві одне від одного поняття «якість норми кримінального процесуального 

права» і «ефективність її реалізації» не мають значення. Лише в сукупності ці 

поняття можуть визначають результативність діяльності учасників кримінального 

провадження з використання, дотримання, виконання та застосування норм 

кримінального процесуального права. 
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У підрозділі 4.2 «Правові гарантії реалізації норм кримінального процесуального 

права» зазначено, що в нормах кримінального процесуального права закладена певна 

«правова енергія («потенціал реалізації»)», що дозволяє сподіватися на більш чи 

менш ефективну їхню дію. Однак, норми цієї галузі права, як і будь-які інші правові 

норми, не здатні повною мірою самі гарантувати власну реалізацію. Вони 

потребують стороннього гарантійного впливу у вигляді певних чинників. 

У дисертації проаналізовані різні класифікації кримінальних процесуальних 

гарантій. Дисертантка наголошує на тому, що неможливо виокремити самостійні групи 

правових гарантій, які би сприяли реалізації норм кримінального процесуального права 

в певній формі, – використання, дотримання, виконання чи застосування. Бо 

розмежування гарантій залежно від форми реалізації процесуальних норм суперечило 

би очевидному положенню про те, що окремі процеси реалізації цих норм незалежно 

від її форм є частиною кримінального провадження. Більш того, ці окремі процеси і 

утворюють таке явище як кримінальний процес (кримінальне провадження). А тому як 

уся система кримінальних процесуальних гарантій, так і її окремі елементи здатні 

розповсюджувати свій забезпечувальний вплив на увесь кримінальний процес, в тому 

числі і на «мікропроцеси» реалізації окремих норм у різних формах. 

Набір елементів в системі гарантій незалежно від предмету гарантування є 

відносно стабільним у теорії і «рухливим», залежним від ситуації провадження на 

практиці. Тому дисертантка вважала за доцільне піти шляхом включення до системи 

кримінальних процесуальних гарантій (який би вигляд вона не мала) будь-яких 

правових положень, які позитивно впливають на реалізацію норм кримінального 

процесуального права.  

У практиці реалізації норм кримінального процесуального права мають місце 

непоодинокі випадки неоднакового їх застосування судами, що має місце з 

різноманітних причин. Причому норма, неоднаково застосована різними судами, має 

однакову якість, тобто набір ознак норми, які визначають цю якість, не змінюється. 

Справа тут, як вбачається, у тому, що суб’єкти застосування норми (суди) неоднаково 

тлумачать ознаки норми, що становлять її зміст і якість. Окрім суб’єктивних моментів 

неоднакового тлумачення норм кримінального процесуального права є й об’єктивні 

моменти. Останні пов’язані з тим, що неоднакове тлумачення (і подальше 

застосування) процесуальних норм є наслідком їхньої низької якості, зокрема, 

викладення тексту норми з використанням неоднозначних формулювань. 

Дефектність норм кримінального процесуального права потребує коригування 

їхнього змісту чи форми шляхом внесення до неї змін і/або доповнень. Доброякісна 

норма процесуального права не породжує потребу у цьому. Відмінність у коригуванні 

норм права і кримінальних процесуальних рішень обумовлена тим, що норми права 

містяться у статтях кримінального процесуального закону, який є різновидом 

нормативно-правового акту, а рішення є індивідуальними актами застосування норм. 

Коригування рішень відбувається шляхом їх перегляду з подальшими зміною або 

скасуванням, в тому числі з постановленням нового рішення, а коригування законів – 

шляхом доволі тривалої процедури – ухвалення нових законів, якими вносять зміни до 

чинних законів. 

Дисертантка підтримує позицію законодавця у тому, що забезпечення єдності 

судової практики (однакового застосування одних і тих же процесуальних норм) має 
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здійснюватися Верховним Судом не постфактум, а «наперед» (ст. 434-1 КПК). Велика 

Палата Верховного Суду самостійно, без вищої інстанції (якої в законі не передбачено) 

вирішує чи є підстави відступити від раніше ухваленого нею ж рішення. Видається, що 

такий підхід до забезпечення єдності судової практики є доцільнішим і може бути 

ефективно реалізований судом касаційної інстанції, який є єдиним і не поділяється на 

суди «первинної» (Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних 

справ – до 15 грудня 2017 р.) і «повторної» (Верховний Суд України – до 15 грудня 

2017 р.) касації. Однак поза увагою законодавця залишилися ситуації, за яких різні 

колегії суддів Касаційного кримінального суду, можуть ухвалити різні рішення в 

подібних правовідносинах. «Постперегляд» таких рішень законом не передбачений. 

Отже, особа, якої стосується рішення, що могло бути переглянуте за главою 33 КПК 

(норми цієї глави втратили чинність 15 грудня 2017 р.), наразі позбавлена права на 

перегляд вищестоящою судовою інстанцією рішення щодо себе у разі неоднакового 

застосування норми права. 

Характерною ознакою кримінальних процесуальних відносин є те, що однією 

зі сторін завжди є державний орган або посадова особа, які здійснюють (ведуть) 

кримінальне провадження. Останні не мають окремо прав і окремо обов’язків. Їхні 

права і обов’язки (заборони) зливаються воєдино, утворюючи поняття 

«правообов’язки» («правозаборони»). Компетентні державні органи і особи 

реалізують їх у формі застосування. При цьому, якщо учасник кримінального 

провадження, який не належить до числа компетентних, використовує право, то 

компетентний суб’єкт виконує свій обов’язок щодо реалізації цього права.  

Викладене дало підстави для такого висновку: кримінальні процесуальні 

відносини, які виникають, розвиваються і припиняються у кримінальному 

провадженні, побудовані у такий спосіб, що в їх межах реалізацію прав гарантує 

реалізація обов’язків (заборон) і навпаки. Отже, механізм правового регулювання 

побудований і налаштований таким чином, що права, обов’язки і заборони 

забезпечують (гарантують) власну реалізацію у різних формах через зв’язки, що між 

ними існують. Формою, яка забезпечує реалізацію використання прав, дотримання 

заборон і виконання обов’язків у межах правовідносин у кримінальному 

провадженні, є застосування норм права уповноваженими (компетентними) 

державними органами і їхніми посадовими особами. 

У підрозділі 4.3 «Ризики реалізації норм кримінального процесуального права» 

стверджується, що будь-яка людська діяльність, яка характеризується наявністю 

невизначеності у досягненні проміжного чи остаточного її результату, здійснюється в 

умовах ризиків. Останні у кримінальному провадженні можуть стосуватися як 

недосягнення певного результату, який передбачалося досягнути у перебігу реалізації 

певних норм права чи їхніх сукупностей, так і у порушенні порядку реалізації норм 

права без «відхилення» від прогнозованого кінцевого результату. Відтак, реалізація 

існуючих ризиків може призвести до нереалізації норми кримінального 

процесуального права або реалізації її з меншим ефектом, ніж очікувалося. 

Проблеми ризиків розглядають у неюридичних галузях наукових знань, теорії 

права (юридичне ризикознавство), матеріальному праві (кримінальному – 

професійні ризики; цивільному і господарському – ризик матеріальних збитків), 

криміналістиці, оперативно-розшуковій діяльності, адміністративній діяльності та в 
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ін. У науці кримінального процесу проблеми ризиків реалізації норм права не були 

предметом окремих досліджень. 

У науках криміналістики та оперативно-розшукової діяльності досліджують 

ризики, які виникають у діяльності уповноважених державних органів та їхніх 

посадових осіб. Тобто предметом досліджень є те, наскільки ризикують у своїй 

діяльності посадовці, які здійснюють функцію кримінального переслідування 

(обвинувачення), приймаючи тактичні (а не кримінальні процесуальні) рішення. 

Приділення уваги до ризиків у теорії криміналістики дає підстави для висновків з суто 

процесуальних питань, наприклад, щодо процесуальної функції, виконуваної слідчим. 

Слідчий, так само, як і інші суб’єкти, уповноважені «вести» кримінальне 

провадження (прокурор, слідчий суддя, суд), приймає не лише тактичні, а й (і це є 

головним) кримінальні процесуальні рішення. Останні мають суттєве значення для 

кримінального процесу. Вони передбачені конкретними нормами права. У багатьох 

випадках уповноважені суб’єкти постають перед вибором – приймати те чи інше 

процесуальне рішення чи провадити певну процесуальну дію у конкретній ситуації 

кримінального провадження. Зрозуміло, що тактичні рішення слідчого є важливими 

для кримінального провадження, але не менш важливими є кримінальні процесуальні 

рішення. Останні приймають не лише за результатами здійснення діяльності певного 

обсягу, а й, так би мовити, наперед (приміром, рішення про здійснення процесуальних 

дій, результат яких може бути непередбачуваним, в тому числі й негативним, для 

посадової особи чи державного органу (суду), який приймає рішення).  

Результати кримінального провадження залежать серед іншого і від 

результатів «ризикованої» діяльності зазначених осіб. А ризикованою їхня 

діяльність є завжди, бо у кожного учасника кримінального провадження є як 

мінімум два варіанти – реалізовувати норму процесуального права чи не 

реалізовувати її, а якщо реалізовувати, то в той чи інший спосіб. Причому такий  

вибір є по кожній з форм реалізації норм права (використовувати права чи ні, 

виконувати обов’язки чи ні, дотримуватися заборон чи ні). 

Дослідження у науці криміналістики та оперативно-розшукової діяльності 

ризиків в діяльності державних службовців здійснювалися з метою надання їм 

науково обґрунтованих порад щодо уникнення ризиків або, принаймні, зниження 

негативного ефекту діяльності, здійснюваної в державних інтересах. Такий стан 

наукових досліджень був прийнятним для радянського кримінального процесу, в 

якому засади змагальності, верховенства права навіть не декларувалися у законі. 

Сам же кримінальний процес розглядався як діяльність уповноважених державних 

органів та їхніх посадових осіб із застосування норм кримінального 

процесуального, кримінального та інших галузей права. Іншим формам реалізації 

норм права увага не приділялась. Зважаючи на це, проблеми ризиків у реалізації 

норм кримінального процесуального права варті того, щоб стати предметом 

досліджень у науці кримінального процесу. 

Оскільки про ризик можна вести мову лише тоді, коли наявними є альтернативи 

дій, рішень особи і невизначеність їхніх результатів, то у плані дослідження проблем 

ризиків в реалізації норм кримінального процесуального права є визначення 

співвідношення ризиків з ефективністю реалізації норми права. Бо чим більше 

результат реалізації норми права наближений до запланованого (в умовах ризикової 
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кримінальної процесуальної діяльності запланований результат завжди перебуває в 

межах «від» і «до»), тим ефективнішим є правореалізаційний процес. На мінімальне 

(можливо й «нульове») чи максимальне наближення до запланованого результату 

правореалізації виявляють вплив певні фактори, які в теорії називають факторами 

ризику. 

Ризики реалізації норм кримінального процесуального права можуть бути 

класифіковані за декількома підставами: залежно від статичних і динамічних 

характеристик норм права ризики можуть бути поділені на ті, що пов’язані з якістю 

норм процесуального права (в статиці); ризики, пов’язані з реалізацією цих норм (в 

динаміці). Тобто ризики не реалізації норми кримінального процесуального права 

можуть виникати і існувати через її неякісні характеристики і через, так би мовити, 

«побічні (ситуаційні) ефекти»; за ступенем важливості для суб’єкта реалізації норм 

права ризики поділяються на «глобальні» (істотні) і «точкові». Перші ризики дають 

суб’єкту реалізації норм процесуального права підстави сумніватися у можливості 

реалізації норми кримінального права так, як він собі прогнозує (йдеться про кінцеве 

рішення у кримінальній справі). Другі – у реалізації процесуальних норм, якими 

вирішуються «дрібніші» питання і які істотно не впливають на загальний результат 

кримінального провадження. Очевидно саме з цих міркувань в КПК є такі підстави для 

скасування вироку як «неправильне застосування норм кримінальних» і «істотне 

порушення норм процесуальних». Остання підстава може бути причиною виникнення 

першої підстави, що свідчить про їхній взаємозв’язок; залежно від змісту ризик може 

бути правореалізаційний і тактичний. Тактичний ризик враховує усі, а не лише 

регламентовані нормами права, ситуації кримінального провадження, досвід суб’єкта з 

реалізації норм права тощо, а правореалізаційний – лише ті обставини, що врегульовані 

правом. Але результат реалізації норми кримінального процесуального права суттєво 

залежить як від тактичного, так і від правореалізаційного ризиків. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Здійснене дисертаційне дослідження дало змогу вирішити важливу наукову 

проблему, а саме: розробити та обґрунтувати концептуальні теоретичні засади та 

практичні рекомендації щодо реалізації норм кримінального процесуального права. 

Це дозволило сформулювати та обґрунтувати низку теоретичних положень, 

найсуттєвішими з яких є наступні. 

1. Ознаками реалізації норм кримінального процесуального права є: реалізація 

норм цієї галузі права – це діяльність усіх суб’єктів кримінального процесу з 

упровадження у життя адресованих їм норм; усі процеси реалізації окремих норм та 

інших структурних елементів кримінального процесуального права є пов’язаними 

між собою від початку кримінального провадження до його завершення; структурні 

елементи діяльності різних суб’єктів, які реалізують норми кримінального 

процесуального права, є різними за обсягом; кожний з суб’єктів, незалежно від того, 

яку класифікаційну групу – суб’єктів, які ведуть кримінальне провадження, чи 

суб’єктів, які є заінтересованими у його результатах, – має можливість здійснювати 

певну «автономну» діяльність з реалізації норм кримінального процесуального 
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права, а також впливати на таку ж діяльність суб’єктів, які представляють державні 

інтереси. 

2. Засадами реалізації норм кримінального процесуального права є: заборона 

реалізації нечинних норм кримінального процесуального права; реалізація норм 

лише належними суб’єктами; зведення до мінімуму формалізму; допустимість 

реалізації норм права за аналогією і розсуду суб’єктів реалізації норм 

процесуального права. 

3. Суб’єкт кримінального провадження має можливість реалізувати норми 

кримінального процесуального права за наявності як мінімум двох умов: наявність 

кримінальної процесуальної правосуб’єктності, що складається з правоздатності, 

дієздатності і деліктоздатності; допущення у законі можливості реалізації норм 

кримінального процесуального права не суб’єктами, яким вони адресовані 

(неособиста реалізація). 

4. Зайва формалізація у реалізації норм кримінального процесуального права 

призводить до зменшення швидкості процесу. Водночас дотримання принципу 

процесуальної економії (раціонального ведення кримінального провадження) 

пришвидшує процес і зменшує рівень формалізму в реалізації норм процесуального 

права. Дотримання формальностей, які не є надмірними, є корисним для досягнення 

справедливості у провадженні. 

5. Необґрунтоване або недостатньо обґрунтоване рішення, в якому 

реалізуються норми кримінального процесуального права, у судовій, слідчій та 

прокурорській практиці іноді є способом приховування формалізму (в негативному 

значенні цього слова) в діяльності з реалізації норм права. Якщо в рішенні йдеться 

про істотне обмеження саме таких прав, то «ступінь» його обґрунтованості має бути 

достатньо високим, аби переконати дотичних до нього суб’єктів у потребі ухвалення 

саме такого рішення. Тобто переконливість саме такого, а не іншого застосування 

норми процесуального права повинна мати стандарт «поза розумним сумнівом».  

6. «Неформальні практики» реалізації кримінальних процесуальних норм 

класифікуються за декількома підставами: залежно від психічного ставлення 

суб’єкта до потреби дотримання вимог норми – умисні і невмисні; залежно від 

ступеню відхилення від вимог норми процесуального права – законні і незаконні; 

залежно від поширеності у кримінальних провадженнях – одиничні і звичні 

(традиційні).  

7. Норми кримінального процесуального права, встановлюючи механізм 

реалізації норм кримінального права, потребують власної реалізації у різних 

формах. Причому процеси реалізації процесуальних норм можуть бути 

регламентовані (як, наприклад, процес застосування) або відбуватися без 

спеціальної регламентації. У останньому випадку говорять про відсутність 

правового механізму реалізації норми. 

8. Процеси реалізації норм процесуального права тісно пов’язані з процесами 

реалізації норм кримінального права. У змагальному кримінальному процесі 

суб’єкти, не наділені владними повноваженнями, по-перше, мають можливість 

самостійно реалізовувати (за винятком застосування) процесуальні норми права; 

по-друге, вони не мають права застосовувати, або в будь-якій іншій формі 
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реалізовувати, норми кримінального права (за винятком дотримання кримінально-

правових заборон). 

9. Використання своїх прав фізичною чи юридичною особою, яка є 

заінтересованою у результатах кримінального провадження, є тісно пов’язаним з 

діяльністю компетентних суб’єктів. Реалізація суб’єктивного права у формі 

використання не має сенсу без «легітимізації» результатів такого процесу. А 

легітимізованими вони можуть бути лише після визнання їх тими компетентними 

суб’єктами, які вправі приймати кримінальні процесуальні рішення за результатами 

кримінального провадження. 

10. Визначити початкові, проміжні та кінцеві стадії реалізації норм 

кримінального процесуального права, що мають процедурний характер, неможливо. Бо 

закінчення реалізації однієї норми (частини норми) є початком реалізації іншої норми 

(частини норми). Динамічність кримінального провадження обумовлює перманентне 

«перетікання» однієї стадії в іншу, що позбавляє практичного сенсу поділ процесів 

реалізації окремих норм кримінального процесуального права на стадії. Цей процес є 

безперервним і завершується лише з закінченням кримінального провадження. 

11. Потреба звернення до питання про норми-дефініції в контексті реалізації 

норм кримінального процесуального права обумовлена декількома обставинами: ці 

норми повинні вносити ясність у розуміння змісту, закладеного законодавцем у 

кримінальні процесуальні норми через застосування уніфікованого категоріального 

апарату; важливістю з’ясування питання про доцільність запровадження до 

кримінального процесуального права норм-дефініцій, які безпосередньо не визначають 

підстав і порядку провадження процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень; 

оскільки реалізація норм кримінального процесуального права здійснюється не лише у 

формі застосування, а й у інших формах – дотримання, використання, виконання, то 

важливим є вирішення питання щодо адресатів норм-дефініцій. 

12. Правильне розуміння оцінних понять, вжитих у всіх різновидах норм 

кримінального процесуального права, є корисним для досягнення цілей 

кримінального процесу взагалі, цілей сторін, а також кожного окремого учасника 

кримінального провадження. Відтак законодавець повинен дбати про те, щоб оцінні 

поняття у кримінальному процесуальному праві вживалися лише дійсно у 

необхідних випадках, коли без них неможливо обійтися. І формулювати ці поняття, 

а також їхні критерії, доцільно з використанням загальновживаної термінології. 

13. Складність усвідомлення реального змісту оцінних понять, викладених у 

гіпотезі норми кримінального процесуального права, обумовлює складність 

вирішення питання про те, чи буде розпочато реалізацію норми, у диспозиції – 

наскільки точно відповідатиме волі законодавця порядок провадження 

процесуальної дії чи ухвалення процесуального рішення, у санкції – оцінні поняття 

не викладаються. 

14. Оцінні поняття кримінального процесуального права частіше, ніж оцінні 

поняття у нормах кримінального права, стають об’єктом реалізації у кримінальному 

провадженні. Це є цілком зрозумілим, бо у кримінальному провадженні норми 

кримінального процесуального права реалізуються протягом, як правило, тривалого 

часу, через певні процедури, які є сукупністю процесів реалізації окремих норм 

процесуального права. У той час як норми кримінального права, попри їхню 
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важливість для кримінального провадження, є об’єктом реалізації «лише» в плані 

застосування до конкретної життєвої ситуації за умови ймовірного їх порушення. 

Тому у одному кримінальному провадженні, як правило, застосовується одна норма 

кримінального права. Декілька норм кримінального права застосовують у разі 

сукупності (ідеальної чи реальної) кримінальних правопорушень тощо. 

15. Якщо критерії оцінних понять вже визначені у міжнародних правових 

актах, Рішеннях ЄСПЛ, то немає потреби дублювати їх у національному 

законодавстві. Суб’єкти реалізації можуть ознайомитися з критеріями оцінного 

поняття безпосередньо у міжнародному акті чи в Рішенні ЄСПЛ. Потреба у 

визначенні критеріїв у національному законодавстві може виникати у разі, коли 

певний критерій не визначений на міжнародному рівні, але він є важливим у плані 

розуміння його суб’єктами реалізації у контексті національного законодавства. 

16. Функціональним призначенням норм кримінального процесуального права 

є визначення підстав і порядку кримінального провадження. Тому, формулюючи 

стандарти доброякісності кримінальних процесуальних норм, основну увагу варто 

звертати на те, наскільки якісно (без дефектів) у тій чи іншій нормі визначені 

підстави і процесуальний порядок здійснення дій та прийняття рішень; чи 

обмежуються права і свободи людини лише у разі крайньої необхідності; чи є 

пропорційними санкції норми положенням, викладеним у гіпотезі і диспозиції; чи 

немає суперечностей між різними структурними елементами; чи є однозначними 

формулювання тощо. 

17. Наявність дефектів кримінальних процесуальних норм як якісна 

(негативна) оцінка їхнього «внутрішнього» стану є продуктом неефективного 

правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку з кримінальним 

провадженням. Своєю чергою, дефекти норм є причиною неефективної їх реалізації. 

Чим суттєвіший дефект, тим більше зусиль суб’єкту реалізації норми доводиться 

витрачати на подолання її дефекту (дефектів) на шкоду досягненню цілей норми. 

Для ефективності подолання дефекту має значення і те, стосується він форми 

(структури) чи змісту кримінальної процесуальної норми. Неузгодженість санкції 

норми з її гіпотезою чи диспозицією, чи, навіть, відсутність санкції може зовсім не 

вплинути на ефективність реалізації процедурної норми, а ось відсутність 

регламентації певного етапу кримінальної процесуальної дії (прогалина в правовому 

регулюванні) потребує додаткових зусиль для реалізації норми права. 

18. Однакове розуміння суб’єктами кримінального провадження змісту норми 

процесуального права не виключає реалізацію її з різним ефектом, бо ситуації, в 

яких вона реалізується, є різноманітними. Тому ефект (результат) від реалізації 

однієї і тієї ж (менш чи більш якісної) норми може бути неоднаковим. 

Спрогнозувати наскільки буде ефективною реалізація конкретної кримінальної 

процесуальної норми в перебігу її формулювання і прийняття важко. Але якщо вона 

буде мати властивості (у тому числі «потенційну ефективність»), що будуть 

свідчити про її доброякісність, шанси на ефективну її реалізацію є вищими. 

19. «Потенційна ефективність» як одна з властивостей якості кримінальної 

процесуальної норми не може сама по собі забезпечити ефективну реалізацію норми 

у будь-якій формі (використання, дотримання, виконання, застосування). 

Ефективність, «закладена» у кримінальну процесуальну норму як її структурний 
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елемент «якості», здатна забезпечити лише те, що у сприятливих умовах 

кримінального провадження реалізація норми може бути ефективною і суб’єкт, який 

її реалізовує, досягне запланованого ним результату. 

20. Законодавець повинен прагнути до простоти (наскільки це є можливим при 

врегулюванні конкретного питання) викладу правових приписів. Але якщо йдеться 

про застосування норми права, суб’єктом якого є компетентний в праві державний 

орган чи посадова особа або адвокат, то «поріг простоти» норми права може бути 

нижчим, ніж норми, адресованої некомпетентним суб’єктам кримінального 

провадження. Ефективність реалізації як простих, так і складних норм права 

некомпетентними суб’єктами забезпечується наданням їм можливості 

користуватися правовою допомогою адвоката. 

21. Набір елементів в системі гарантій незалежно від предмету гарантування є 

відносно стабільним у теорії і «рухливим», залежним від ситуації провадження на 

практиці. Тому доцільним є включення до системи кримінальних процесуальних 

гарантій будь-яких правових положень, що позитивно впливають на реалізацію 

норм кримінального процесуального права.  

22. Законодавець повинен викласти норму кримінального процесуального права 

якісно настільки, щоб при її застосуванні міг бути отриманий максимальний ефект у 

плані досягнення справедливості у кримінальному провадженні. Тому законодавець і 

суспільство (взагалі) і учасники кримінального провадження (у «власній» кримінальній 

справі) вправі сподіватися на однаково ефективне застосування норм права. У цьому 

сенсі неоднаковість застосування норми процесуального права можна розглядати як 

елемент неефективності її дії на практиці.  

23. Будь-яка людська діяльність, що характеризується невизначеністю у 

досягненні проміжного чи остаточного її результату, здійснюється в умовах ризиків. 

Останні у кримінальному провадженні можуть стосуватися як недосягнення певного 

результату, який передбачалося досягнути у перебігу реалізації певних норм права 

чи їхніх сукупностей, так і у порушенні порядку реалізації норм права без 

«відхилення» від прогнозованого кінцевого результату. Відтак, реалізація існуючих 

ризиків може призвести до нереалізації норми кримінального процесуального права 

або реалізації її з меншим ефектом, ніж очікувалося. 

24. Чим більше результат реалізації норми права наближений до запланованого 

(в умовах ризикової кримінальної процесуальної діяльності запланований результат 

завжди перебуває в межах «від» і «до»), тим ефективнішим є правореалізаційний 

процес. На мінімальне (можливо й «нульове») чи максимальне наближення до 

запланованого результату правореалізації виявляють вплив певні фактори ризику. 

25. Ризики реалізації норм кримінального процесуального права можуть бути 

класифіковані за декількома підставами: залежно від статичних і динамічних 

характеристик норм права: ризики, пов’язані з якістю норм процесуального права (в 

статиці), та ризики, що виникають під час реалізації цих норм (в динаміці); за 

ступенем важливості для суб’єкта реалізації норм права: «глобальні» (істотні) і 

«точкові»; за змістом: правореалізаційні і тактичні. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Касапоглу С. О. Реалізація норм кримінального процесуального права. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертація є першим в Україні дослідженням, у якому на основі положень теорії 

кримінального процесу, узагальнення слідчої та судової практики розроблено сучасну 

концепцію реалізації норм кримінального процесуального права з урахуванням 

потреби гармонізації кримінального процесуального законодавства з європейськими 

стандартами у галузі прав людини та здійснення правосуддя. Запропоновані шляхи 

впровадження наукових висновків і пропозицій у законотворчу роботу та практичну 

діяльність суб’єктів кримінального процесу (суду, сторін та інших) стосуються 

широкого спектру найбільш дискусійних і далеко не однозначних у науковому та 

правореалізаційному вимірах питань, що потребують концептуального осмислення та 

розв’язання відповідно до змагальної побудови процесу. 

Доведено доцільність запровадження у юридичну науку підходу до розуміння  

кримінального процесу як сукупності процесів реалізації норм кримінального 

процесуального права усіма учасниками кримінального провадження. Запропоновано 

конкретні положення, що спрямовані на удосконалення законодавства та 

правозастосовної діяльності. 

Ключові слова: норми кримінального процесуального права, реалізація норм 

права, застосування норм права, використання прав, виконання обов’язків, 

дотримання заборон. 
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экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. Министерство образования и науки Украины. – 

Киев, 2019. 

Диссертация является первым в Украине исследованием, в котором на основе 

положений теории уголовного процесса, обобщения следственной и судебной 

практики разработана современная концепция реализации норм уголовного 

процессуального права с учетом потребности гармонизации уголовного 

процессуального законодательства с европейскими стандартами в области прав 

человека и правосудия. Предложенные пути внедрения научных выводов и 

предложений в законотворческую работу и практическую деятельность субъектов 

уголовного процесса (суда, сторон и других) касаются широкого спектра наиболее 

дискуссионных и далеко не однозначных в научном и правореализационном аспетах 

вопросов, требующих концептуального осмысления и решения в соответствии с 

состязательным построением процесса. 

Доказана целесообразность внедрения в юридическую науку подхода к 

пониманию уголовного процесса как совокупности процессов реализации норм 

уголовного процессуального права всеми участниками уголовного производства. 

Предложены конкретные положения, направленные на совершенствование 

законодательства и правоприменительной деятельности. 

Ключевые слова: нормы уголовного процессуального права, реализация норм 

права, применение норм права, использование прав, исполнение обязанностей, 

соблюдение запретов. 

 

SUMMARY 

 

Kasapoglu S. O. Realization of the standards of criminal procedural law. – 

Qualification-scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Law by specialty 12.00.09 – criminal procedure 

and criminalistics; forensics; operational search activity. – Kyiv National Taras Shevchenko 

University. Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is the first comprehensive monographic research in the science of 

the criminal process, in which the modern concept of the realization of the standards of 

criminal procedural law was developed on the basis of the provisions of the theory of 

criminal process, the generalization of lawyers, investigators, prosecutors and court 

practice. 

The signs of the realization of the standards of criminal procedural law were identified: 

realization of norms is the activity of all subjects of the criminal process for the realization of 

the norms addressed to them; all processes of the realization of certain norms and other 

structural elements of criminal procedural law are interrelated between the beginning of the 

criminal proceedings and its completion; the structural elements of the activities of various 

entities that realize the rules of criminal procedural law are different in scope; each of the 

subjects, regardless of which classification group – the subjects conducting the criminal 

proceedings, or the subjects who are interested in its results – has the opportunity to carry out 

a certain «autonomous» activity on the realization of the standards of criminal procedural law, 

as well as influence the same activities of entities that represent the public interest. 
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Principles of realization of the standards of criminal procedural law were formulated: 

the prohibition of the realization of dormant standards of criminal procedural law; realization 

of norms only by proper subjects; minimize the formalism; the admissibility of the analogy 

and discretion of the subjects of the implementation of the rules of procedural law. 

It was substantiated that the complexity of understanding the real meaning of the 

evaluative concepts contained in the hypothesis of the rules of criminal procedural law is 

due to the complexity of the decision on whether the implementation of the norm will be 

started, in the disposition – how precisely corresponds to the will of the legislator the 

procedure for conducting procedural action or the adoption of a procedural decision. In the 

sanctions evaluated concepts are not taught. 

It is proved that the legislator and society (in general), as well as the participants in 

the criminal proceedings (in «own» criminal case), have the right to hope for equally 

effective application of the rules of law. In this sense, the disparity in the application of 

procedural law can be seen as a sign of ineffectiveness of its practice in practice. 

The scientific provisions on formalism in the criminal process were improved, in 

particular, it was proved that an ungrounded or insufficiently substantiated decision, in 

which the rules of criminal procedural law are implemented, in judicial, investigative and 

prosecutorial practice is sometimes a way of hiding formalism (in the negative sense of the 

word) in activity on the implementation of the law. If the decision refers to a substantial 

restriction of such rights, then the «degree» of its justification should be sufficiently high 

to convince tangible actors to it in the need for the adoption of such a decision. That is, the 

credibility of this, and not the other application of the rules of procedural law should have 

a standard «beyond reasonable doubt». 

It is proved that excessive use of quasi-procedural norms in the CPC in which the 

criteria for evaluative concepts are laid out may lead to unjustifiably large volumes of 

normative material, which will cause problems in its use, first of all, by unprofessional 

subjects of criminal proceedings. 

It has been established that the more the result of the implementation of the law is 

close to the planned (in the conditions of risky criminal procedural activity, the planned 

result is always within the range of «from» and «to»), the more efficient the right-

realization process. At the minimum (possibly «zero») or the maximum approximation to 

the planned result of the right-of-right is exposed by certain risk factors. 

The article substantiates the provision according to which the subject of criminal 

proceedings has the opportunity to realize the standards of criminal procedural law in the 

presence of at least two conditions: the existence of criminal procedural personality, 

consisting of legal capacity, ability and capability; the assumption in the law of the 

possibility of realization rules of criminal procedural law by not the subjects to which they 

are addressed (non-personal realization). 

It is proved that in the case when it comes to the application of the rule of law by the 

competent subject of which is the authority or official or lawyer in law, then the «threshold of 

simplicity» of the law may be lower than the norm addressed to the incompetent subjects of 

criminal proceedings.  

It is substantiated that it is impossible to determine the initial, intermediate and final 

stages of the using of legal norms of a procedural nature. Because the end of the 

realization of one norm (part of the norm) is the beginning of the implementation of 
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another norm (part of the norm). The dynamism of the criminal proceedings causes the 

permanent «flow» of one stage to another, which deprives the practical sense of the 

division of processes of the implementation of certain norms of criminal procedural law at 

the stage. This process is continuous and ends only with the end of the criminal 

proceedings. 

It is proved that the same understanding of the subjects of criminal proceedings of the 

contents of the standards of procedural law does not exclude the realization of it with different 

effects, because the situations in which it is realized are diverse. Therefore, the effect (result) 

from the realization of the same (less or more qualitative) standards may be unequal. To 

predict how effective the realization of a specific criminal procedural norm in the course of its 

formulation and adoption is difficult. But if it has the properties (including «potential 

effectiveness») that will show its quality, the chances of its effective realization are higher. 

It is substantiated that criminal procedure law, depending on the characteristics of the 

subject of a criminal offense, its severity and other parameters laid down in the norm of 

criminal law, allows various «variations» in the course of clarifying the issue of violations of 

the criminal law. Proceeding from this, one can speak of the fact that the rules of criminal 

procedural law «regulate» the criminal-legal relations, because it is from the content of 

procedural rules that the accuracy of the criminal law will be realize precisely and effectively. 

It is noted that for the purpose of correct realization of these norms of law the 

subject must consider the existence of such a structural element as «ignoring the 

disposition (hypothesis)». Of particular importance is such knowledge for subjects who are 

entitled to realize rules of law in the form of application because they are the only ones 

who are empowered to impose sanctions for ignoring disposition or hypotheses of the law. 

The classification of «informal practices» for the realization of criminal procedural 

norms is carried out on the following grounds: Depending on the mental attitude of the subject 

to the need to comply with the requirements of the norm – intentional and unintentional; 

depending on the degree of deviation from the requirements of procedural law – legal and 

illegal; depending on the prevalence in criminal proceedings – individual and usual 

(traditional). 

It is proved that the effectiveness of the criminal procedural norm as its structural 

element of «quality» can provide only that, under favorable conditions of criminal 

proceedings, realization of the standards can be effective and the subject that implements it 

will achieve its intended result; the lower the quality of the rules of procedural criminal law, 

the higher the risk of its ineffective realization. Already by itself the fact of the existence of 

poor-quality norms of criminal procedural law makes it possible to conclude that the risk 

factors for their realization are contained primarily in the norms themselves. The content of 

the law can be laid the risks of their failure to realization or ineffective implementation, 

including corruption risks. 

Key words: norms of criminal procedural law, implementation of norms of law, 

application of rules of law, use of rights, performance of duties, observance of 

prohibitions. 


