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АНОТАЦІЯ 

Циганюк Ю. В. Система кримінального процесу України. – 

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». – Донецький юридичний інститут 

МВС України, Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2020, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2020.  

Підготовка дисертації здійснювалася у Донецькому юридичному інституті 

МВС України. Захист дисертації відбудеться в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка.  

У дисертації аналізуються питання системи кримінального процесу України. 

Обʼєктом дисертаційного дослідження є комплекс правових відносин, що 

виникають у сфері кримінальної процесуальної системи України. 

Предметом дослідження є система кримінального процесу України. 

Метою дисертаційної праці визначено комплексне розвʼязання теоретичних і 

практичних проблем системи кримінального процесу України, формування на цій 

основі концептуальних засад кримінальної процесуальної діяльності в Україні, а 

також формування науково-обгрунтованих рекомендацій  стосовно удосконалення 

законодавства та практики його реалізації. 

У роботі сформульована наукова новизна отриманих результатів, яка полягає 

в тому, що дисертація є першим в Україні комплексним монографічним 

дослідженням теоретичних та правових основ системи кримінальному процесу 

України, в якому обґрунтовується низка концептуальних для теорії й практики 

понять, положень, висновків та пропозицій, одержаних автором особисто. 

Визначено поняття системи кримінального процесу за результатами 

використання системного підходу для характеристики правових явищ як множину 

складних (підсистем) і простих елементів кримінальної процесуальної діяльності, 

що обʼєднані взаємозвʼязками, які відображаються в правах і обовʼязках учасників 
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кримінального провадження, створена з метою задоволення потреб як держави, так 

і населення. 

Встановлено критерії для використання системного підходу у кримінальному 

процесі якими є встановлення основних системних понять кримінального процесу, 

класифікації самої системи та її підсистем; сутності системних явищ та їх 

змістовної характеристики; специфічних засад, методів та форм кримінальної 

процесуальної діяльності та їх взаємозв’язку; стадій кримінального процесу; 

використанні системних звʼязків у нагляді та контролі за кримінальним 

провадженням; використанні системного підходу у досягненні завдань 

кримінального провадження. 

Охарактеризовано такі обʼєкти системи кримінального процесу як вхід у 

систему кримінального процесу, звʼязки у кримінальному процесі, винятки із 

системи. 

Запропоновано підхід до розуміння змісту кримінальної процесуальної 

системи через такі основні компоненти й елементи як кримінальні процесуальні 

норми, процесуальні дії, окремі підсистеми, що функціонують у межах 

кримінальної процесуальної системи, кримінальну процесуальну доктрину, 

кримінальну процесуальну політику, протиріччя кримінальної процесуальної 

системи та взаємозв’язки між зазначеними компонентами й елементами. 

Розроблено та викладено кримінальну процесуальну діяльність через 

систему ознак, що їй притаманні: діяльність стосується вузької сфери суспільного 

життя; полягає у системі дій та рішень; передбачена кримінальним процесуальним 

законодавством України; здійснюється судом, сторонами та іншими учасниками 

кримінального провадження; можлива лише у межах кримінального провадження; 

спрямована на виконання завдань кримінального провадження; знаходить своє 

матеріальне вираження у процесуальних документах, а також носіях інформації на 

яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії та враховано, 

що  її предметом та засобами реалізації є інформація: фактичні дані та інша 

інформація, що стосується кримінального провадження. 
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Доведено системність науки кримінального процесу України як те, що наука 

кримінального процесу може бути охарактеризована через групу загальних ознак, 

які набувають свого окремого значення саме для кримінальної процесуальної науки 

та спеціальних ознак, які наповнюють її сутність і розкривають її зміст, а також  

визначено характеристики такої системності.   

Встановлено, що загальними ознаками поняття тип кримінальної 

процесуальної системи є те, що: залежить від політичного (державного) режиму; 

засновується на завданні та засадах кримінального процесу, та включає всі 

елементи системи кримінального процесу; забезпечує досягнення оптимального 

результату у досягненні завдань кримінального процесу в умовах єдності типу та 

диференціації видів у кожній країні; обумовлений загальним соціокультурним 

розвитком та правовими традиціями; заснований на типі правової системи країни 

(групи країн); обумовлюється перевагою імперативного, або диспозитивного 

методу правового регулювання кримінальних процесуальних відносин; 

проявляється у практиці застосування законодавства. 

У роботі обгрунтовано та деталізовано такі компоненти системи досудового 

розслідування як комплекс норм кримінального процесуального законодавства, які 

врегульовують підстави (юридичні факти), суб’єкти, об’єкти та зміст такої 

діяльності, які, зі свого боку, зумовлюють поняття «належна правова процедура» 

під час досудового розслідування, а також окреслено про динамічність та 

функціональність досудового розслідування. 

Визначено характеристики судового провадження в суді першої інстанції  як 

системного явища оскільки у ньому вперше проявляються такі системні 

взаємозв’язки як субординація, взаємопроникнення, взаємообумовленість та  

встановлено ознаку багаторівневості кримінальної процесуальної системи. 

Встановлено, що завдяки провадженням із перегляду судових рішень система 

кримінального процесу набуває ознак функціонування та розвитку як двох типів 

динаміки системи. Зазначено, що залежно від реалізації учасниками своїх прав на 

перегляд судових рішень змінюється структура системи кримінального процесу. 

Водночас, таку структуру, яка передбачає розгляд кримінального провадження 
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судом першої інстанції, а далі провадження в суді апеляційної інстанції, потім 

провадження в суді касаційної інстанції, надалі провадження за нововиявленими 

або виключними обставинами, можна назвати лінійною. У випадку повернення 

справи на новий розгляд судом першої або апеляційної інстанції, то структура 

набуває ознак мережі. 

Визначено шляхи до вдосконалення використання правових цінностей ЄСПЛ 

у кримінальній процесуальній системі України як фактичну реалізацію 

основоположних прав та свобод громадян, оптимізацію діяльності суду, сторін та 

інших учасників кримінального провадження, використання практики ЄСПЛ під 

час законотворчої діяльності, розвиток інформаційних засобів, посилення протидії 

перекручуванню та такому, що не відповідає дійсності цитуванню рішень ЄСПЛ, 

визначення обов’язку використання правових позицій ЄСПЛ. 

Запропоновано комплекс міжнародних стандартів прав юридичних осіб у 

кримінальному провадженні: 1) право на те, щоб не піддаватися такому 

поводженню чи покаранню, що порушує ділову репутацію; 2) право на рівність усіх 

перед законом та право на рівний захист закону; 3) право на ефективне відновлення 

в правах компетентним національним судом у випадках порушення основних прав, 

наданих Конституцією чи законом; 4) право на справедливий судовий розгляд; 

5) право на призначення покарання виключно на підставі закону; 6) право на 

таємницю кореспонденції. 

На підставі проведеного дослідження та використання емпіричних даних 

зроблено науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення норм чинного 

кримінального процесуального законодавства і практики його застосування. 

Ключові слова: система кримінального процесу, кримінальний процес, 

кримінальна процесуальна діяльність, кримінальне процесуальне законодавство, 

тип кримінальної процесуальної системи, англо-американський тип кримінального 

процесу, континентальний тип кримінального процесу, релігійний тип 

кримінального процесу, традиційний тип кримінального процесу, наука 

кримінального процесу, стадії кримінального процесу, міжнародні стандарти прав 

людини. 
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SUMMARY 

Tsyganyuk Y. V. The system of criminal procedure of Ukraine.  -  Qualification 

scientific work on the rights of the manuscript. 

 The dissertation on competition of a scientific degree of Doctor of Legal Science 

on a specialty 12.00.09 – «Criminal process and criminology;  forensic examination;  

operational and investigative activities».  – Donetsk Law Institute of Ministry of Internal 

Affairs of Ukraine, Ministry of Internal Affairs of Ukraine.  – Kyiv, 2020, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine.  

– Kyiv, 2020.  

The dissertation was prepared at Donetsk Law Institute of Ministry of Internal 

Affairs of Ukraine.  The dissertation will be defended at Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. 

 The the issues of the criminal procedure system of Ukraine are analyzed in the 

dissertation. 

 The object of the dissertation research is a set of legal relations that arise in the 

field of criminal procedure of Ukraine. 

 The subject of the study is the system of criminal procedure of Ukraine. 

 The purpose of the dissertation is a comprehensive solution of theoretical and 

practical of the criminal procedure of Ukraine, the formation on this basis of the 

conceptual foundations of criminal procedure in Ukraine, as well as the formation of 

scientifically grounded recommendations for improving legislation and practice of its 

application. 

The paper formulates the scientific novelty of the obtained results, which is that the 

dissertation is the first in Ukraine comprehensive monographic study of the theoretical 

and legal basis of the criminal process of Ukraine, which substantiates a number of 

conceptual and important for theory and practice concepts, provisions, conclusions and 

proposals, obtained by the author personally. 

The concept of the system of criminal procedure is defined by the results of using 

a systematic approach to characterize legal phenomena as a set of complex (subsystems) 
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and simple elements of criminal procedure, united by relationships that are reflected in 

the rights and responsibilities of participants in criminal proceedings, created to meet the 

needs of both the state and the population. 

Criteria for the utilization of a systematic approach in the criminal process are 

defined, which are the establishment of the basic systemic concepts of the criminal 

process, the classification of the system itself and its subsystems;  the essence of systemic 

phenomena and their substantive characteristics;  specific principles, methods and forms 

of criminal procedure and their interconnection;  stages of the criminal process;  use of 

systemic links in the supervision and control of criminal proceedings;  utilization of a 

systematic approach in achieving the objectives of criminal proceedings. 

 Such objects of the system of criminal procedure as entrance to the system of 

criminal process, connections in criminal process, exceptions from the system are 

characterized. 

An approach to understanding the content of the criminal procedural system 

through such basic components and elements as criminal procedural norms, procedural 

actions, separate subsystems operating within the criminal procedural system, criminal 

procedural doctrine, criminal procedural policy, contradictions of the criminal procedural 

system and interconnections between the specified components and elements. 

Criminal procedure activity is developed and set out through a system of features: 

activity is referred to a narrow sphere of public life; is the system of actions and decisions; 

criminal procedural legislation of Ukraine; executed by the court, the parties and other 

participants of criminal proceedings; possible only within criminal proceedings; aimed at 

implementation of criminal proceedings tasks; finds its material expression in the 

procedural documents, as well as the data storage devices with recorded proceedings 

(with the help of technical aids) and considered that its object and means of 

implementation is the information: the actual data and other information that relates to 

criminal proceedings. 

The systemic nature of the science of criminal procedure in Ukraine is proved as 

the fact that the science of criminal procedure can be characterized through a group of 
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general features that acquire their special significance for criminal procedural science and 

special features that fill its essence and reveal its content.  

 It is established that the general features of the concept of the type of criminal 

procedural system are as follows: it depends on the political (state) regime;  based on the 

tasks and principles of the criminal process, and includes all elements of the criminal 

process system;  ensures the achievement of the optimal result in achieving the objectives 

of the criminal process in terms of unity of type and differentiation of types in each 

country;  due to general socio-cultural development and legal traditions;  based on the 

type of legal system of the country (group of countries);  due to the predominance of the 

imperative or dispositive method of legal regulation of criminal procedural relations;  

manifested in the practice of law enforcement. 

The paper substantiates and details such components of the pre-trial investigation 

system as a set of rules of criminal procedure legislation that regulate the grounds (legal 

facts), subjects, objects and content of such activities, which, in turn, determine the 

concept of due process during  pre-trial investigation, as well as outlines the dynamics 

and functionality of the pre-trial investigation. 

The characteristics of court proceedings in the court of first instance as a systemic 

phenomenon are determined, as it is the first time that such systemic interrelations as 

subordination, interpenetration, interdependence are manifested in it and a sign of 

multilevel criminal procedural system is established. 

It is established that due to the review of court decisions, the system of criminal 

proceedings acquires signs of functioning and development as two types of system 

dynamics.  It is noted that depending on the implementation of the participants' rights to 

review court decisions, the structure of the criminal procedure system changes.  At the 

same time, such a structure, which provides for the consideration of criminal proceedings 

by a court of first instance, and then proceedings in a court of appeal, then proceedings in 

a court of cassation, then proceedings on newly discovered or exceptional circumstances, 

such a structure can be called linear. In the event of returning the case for retrial by the 

court of first or appellate instance, such a structure acquires the characteristics of a 

network. 
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Ways to improve the use of ECHR legal values in the criminal procedure system 

of Ukraine as the actual realization of fundamental rights and freedoms of citizens, 

optimization of the court, parties and other participants in criminal proceedings, use of 

ECHR practice in lawmaking, development of media, strengthening anti-distortion and   

that does not correspond to the reality of quoting the decisions of the ECHR, determining 

the obligation to use the legal positions of the ECHR. 

A set of international standards for the rights of legal entities in criminal 

proceedings is proposed: 1) the right not to be subjected to such treatment or punishment 

that violates business reputation;  2) the right to equality of all before the law and the right 

to equal protection of the law;  3) the right to an effective restoration of rights by a 

competent national court in cases of violation of fundamental rights provided by the 

Constitution or the law;  4) the right to a fair trial;  5) the right to impose punishment 

solely on the basis of law;  6) the right to secrecy of correspondence. 

On the basis of the conducted research and use of empirical data the scientifically 

grounded recommendations concerning improvement of norms of the current criminal 

procedural legislation and practice of its application are made. 

 Key words: system of criminal procedure, criminal process, criminal procedural 

activity, criminal procedural legislation, аnglo-аmerican type of criminal procedure, 

continental type of criminal procedure, religious type of criminal procedure, traditional 

type of criminal procedure, science of criminal procedure, stages of criminal process, 

international human rights standards. 
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11 

 

 

4. Циганюк Ю. В., Кравчук О. В., Крушинський С. А. Процесуальний 

порядок призначення експертизи стороною захисту у кримінальному провадженні. 
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державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. № 2. С.129-132. 

7. Циганюк Ю. В., Костенко М. А. Онтологія системи засад 
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щодо торгівлі людьми, визначено необхідність уніфікації такого законодавства. 
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кримінального процесуального законодавства». Матеріали Міжнародної науково-
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Львів, 15 березня 2017 р.  Львів, 2017. С. 73-75.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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ІТС ІПНП – інформаційно-телекомунікаційна система «Інформаційний 

портал Національної поліції України» 

Китай – Китайська Народна Республіка 

Конвенція, ЄКПЛ – Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод  

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс  

КПК КНР – Кримінальний процесуальний кодекс КНР 

МВС – Міністерство внутрішніх справ 

НС(Р)Д – негласні слідчі (розшукові) дії 

НШ – наукова школа 

ОДР – органи досудового розслідування 

ООН – Організація Обєднаних Націй 

п. – пункт 

п.п. – підпункт  

С(Р)Д – слідчі (розшукові) дії 

СНД – Співдружність Незалежних Держав 

ст. – стаття 

ст.ст. – статті 

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс 

ч. – частина 

ACJA – Закон «Про адміністрування кримінального судочинства» 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Із прийняттям Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК України) у 2012 році розпочався новітній етап у побудові 

кримінального процесу нашої держави. Реформа обумовила істотну зміну у 

наукових підходах дослідження кримінального процесу, у кримінальній 

процесуальній діяльності учасників кримінального провадження, викладанні 

навчальних дисциплін, громадській думці щодо подій та явищ кримінального 

процесуального та кримінально-правового характеру тощо. Але найбільше 

трансформувалась система кримінального процесу України. Зміни, що відбулись, 

докорінно її змінили, сформували нові виклики для переосмислення окремих 

елементів, компонентів та підсистем системи кримінального процесу України. 

Низка змін, що були впроваджені, зокрема укріплення гарантій прав і свобод 

осіб у кримінальному провадженні, систематизація засад кримінального 

провадження, запровадження використання практики Європейського суду з прав 

людини (далі – ЄСПЛ), судового контролю, права сторони захисту на збирання 

доказів, провадження на підставі угод, дізнання як форми розслідування 

кримінальних проступків та інших змін обумовило удосконалення вітчизняної 

кримінальної процесуальної системи. Водночас це призвело до прогалин та колізій 

практики застосування кримінального процесуального законодавства. 

Запроваджені новели та раніше існуючі інститути були поєднані у новій системі 

кримінального процесу, але це спричинило невизначеність у реалізації норм КПК 

України. 

Сьогодні, коли майже вісім років КПК України діє на її території, можна 

вести мову про усталеність законодавчої системи кримінального процесу, 

напрацювання системної практики застосування кримінального процесуального 

законодавства, систему наукових розробок стосовно проблем кримінального 

процесу та створення методології навчальної дисципліни «Кримінальний процес».  

З огляду на складність кримінального процесу України як єдиної системи, 

існування різної практики застосування її компонентів та елементів, виникнення 
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системних проблем та відсутності єдиних шляхів до їх вирішення виникла потреба 

у проведенні теоретико-практичного аналізу системи кримінального процесу та 

формулювання науково обґрунтованих пропозицій, які спрямовані на подолання 

проблемних аспектів такої системи. 

Значний вклад у формування та розвиток  наукових досліджень системи 

кримінального процесу зробили дореволюційні та радянські вчені М. С. Алєксєєв, 

В. Г. Даєв, О. Ф. Кістяковський, Л. Д. Кокорєв, Е. Ф. Куцова, П. І. Люблінський, 

А. Л. Ривлін,  А. Й. Рогожин,  М. С. Строгович, І. В. Тиричєв, М. О. Чельцов та ін.  

Дослідженню проблем системи кримінального процесу у різних її аспектах 

присвячені праці українських науковців Ю. П. Аленіна, С. А. Альперта, 

Т. В. Варфоломеєвої, А. Ф. Волобуєва, В. І. Галагана, І. В. Гловюк, 

В. Г. Гончаренка, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, Є. Г. Коваленка, 

М. В Костицького, О. П. Кучинської, Л. М. Лобойка, Т. О. Лоскутова, 

Є. Д. Лукʼянчикова, В. Т. Маляренка, О. Р. Михайленка, М. М. Михеєнка, 

В. В. Молдована, В. Т. Нора, Д. П. Письменного, М. А. Погорецького, 

В. О. Попелюшка, В. В. Рожнової, Д. Б. Сергєєвої, О. С. Старенького, 

В. М. Тертишника, В. М. Трофименка, Л. Д. Удалової, В. І. Фаринника, 

В. П. Шибіки, О. Г. Шило, М. Є. Шумила, О. Г. Яновської та багатьох інших 

вчених. 

Разом з цим, у вітчизняній кримінально-процесуальній науці тема системи 

кримінального процесу України не достатньо розроблена та досліджена, а, 

відповідно, не сформовано цілісне уявлення про структурні компоненти та 

елементи такої системи, їх зміст та взаємозвʼязок.  

Вказане вище обумовило вибір теми дисертаційної роботи та її актуальність, 

наукове, практичне значення, необхідність комплексного дослідження. 

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

дисертаційного дослідження узгоджується із Національною стратегією у сфері 

прав людини, затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. 

№ 501/2015.; виконано дисертацію відповідно до п. 7 «Актуальні проблеми 

реалізації кримінального процесуального законодавства та розслідування 
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злочинів» Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затверджених наказом МВС 

України від 16 березня 2015 року № 275. 

Робота узгоджується відповідно до Переліку пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 

року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 7 вересня 2011 р. 

№ 942.  

Дисертація виконана в рамках наукової теми кафедри кримінально-правових 

дисциплін та судових експертиз «Захист прав особи у кримінальному процесі» та 

згідно із планом науково-дослідних робіт Донецького юридичного інституту МВС 

України. 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Донецького юридичного 

інституту МВС України 26 березня 2014 року (протокол № 10). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є комплексне розвʼязання 

теоретичних і практичних проблем системи кримінального процесу України, 

формування на цій основі концептуальних засад кримінальної процесуальної 

діяльності в Україні, а також формування науково-обґрунтованих рекомендацій  

стосовно удосконалення законодавства та практики його реалізації.  

Досягнення зазначеної мети вимагає розвʼязання таких завдань: 

- визначити поняття кримінальної процесуальної системи та її зміст і 

компоненти та розкрити застосування системного підходу у кримінальному 

процесі України;  

- встановити генезу вітчизняного кримінального процесуального 

законодавства та дати оцінку сучасному стану його системи;  

- розкрити кримінальну процесуальну діяльність як системне правове 

явище; 

- визначити системність науки кримінального процесу; 

- встановити поняття та критерії для типологізації кримінальних 

процесуальних систем, поняття типу кримінальної процесуальної системи та 

ознаки такого типу; 
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- розкрити особливості англо-американської системи кримінального 

процесу як типу кримінальної процесуальної системи; 

- розкрити особливості континентальної системи кримінального процесу 

як типу кримінальної процесуальної системи; 

- розкрити зміст та особливості інших типів кримінальної процесуальної 

системи (традиційного та релігійного); 

-  визначити початок досудового розслідування та дати оцінку 

системності під час досудового розслідування кримінального провадження; 

- розкрити провадження в суді першої інстанції як системне явище; 

- встановити системність правового регулювання під час перегляду 

судових рішень; 

- запропонувати шляхи удосконалення використання правових 

цінностей ЄСПЛ у кримінальній процесуальній системі України;  

- охарактеризувати міжнародні стандарти кримінального судочинства як 

компонент кримінальної процесуальної системи України. 

Обʼєктом дослідження є комплекс правових відносин, що виникають у сфері 

кримінальної процесуальної системи України. 

Предметом дослідження є система кримінального процесу України. 

Методи дослідження.  Для досягнення поставленої мети, розвʼязання 

обумовлених нею завдань, забезпечення достовірності отриманих результатів, 

правильності сформульованих висновків використано систему методів наукового 

пізнання: загальнонаукових та спеціальних методів, які використовуються під час 

юридичних наукових досліджень.  

Основу становить загальний діалектичний метод наукового пізнання реально 

існуючих явищ і процесів у межах дослідження системи кримінального процесу 

України. За його допомогою систему кримінального процесу України досліджено 

як реально існуюче цілісне правове явище, яке структурно поділене на складові 

частини та взаємозвʼязки між ними, а також за його допомогою встановлено 

розвиток та закономірності такої системи.  
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Спеціальними методами наукового дослідження, використаними в 

дисертації, є: системно-структурний метод, який використовувався в ході аналізу 

всього предмета дисертаційного дослідження (розділи 1-4);  історико-правовий – 

при аналізі законодавчого розвитку та становлення системи кримінального процесу 

України та підходів до її розуміння у наукових джерелах (підрозділи 1.1., 1.2.); 

порівняльно-правовий – при дослідженні та порівнянні типологій кримінальних 

процесуальних систем (розділ 2); норм вітчизняного, а також вітчизняного і 

закордонного кримінального процесуального законодавства (розділи 1-4); 

формально-логічний (догматичний) – при аналізі формулювання норм 

законодавства (розділи 1-4); статистичний – при роботі із статистичною 

інформацією для обґрунтування теоретичних положень роботи (розділ 3); 

соціологічний – при узагальненні результатів дослідження практики застосування 

кримінального процесуального законодавства та результатів анкетування (розділи 

1-4). Такі методи використовувалися в роботі у взаємозалежності та взаємозв’язку, 

що забезпечило об’єктивність, всебічність та повноту дослідження.  

Науково-теоретичне підгрунтя роботи становлять наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі психології, філософії, інформаційних 

технологій, кібернетики, історії, теорії держави і права, кримінального 

процесуального права, криміналістики, цивільного процесуального права, 

міжнародного права, а також наукові праці, в яких аналізуються окремі проблеми 

системи кримінального процесу України. 

Нормативно-правовою основою є положення Конституції України, 

міжнародних нормативно-правових актів з питань захисту прав і свобод людини, 

вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство, рішення Конституційного 

Суду України і законодавство окремих зарубіжних країн. 

Емпіричну базу дослідження складають практика ЄСПЛ (100 справ); дані, 

отримані під час опитування 296 респондентів (75 слідчих, 69 прокурорів, 

89 адвокатів і 63 суддів); ухвали слідчих суддів за період з 2012 по 2020 р.р.  

(503 ухвали); вироки судів за період з 2012 по 2020 р.р. (427 вироків), постанови 
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Касаційного кримінального суду Верховного Суду (287 постанов), а також 

особистий досвід роботи автора адвокатом. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні комплексним монографічним дослідженням теоретичних та 

правових основ системи кримінальному процесу України, в якому обґрунтовується 

низка концептуальних для теорії й практики понять, положень, висновків та 

пропозицій, одержаних автором особисто, серед яких найсуттєвішими є такі: 

вперше: 

- визначено поняття системи кримінального процесу та розкрито, їз 

застосуванням системного підходу у кримінальному процесі, як множину складних 

(підсистем) і простих елементів кримінальної процесуальної діяльності, що 

обʼєднані взаємозвʼязками, які відображаються в правах і обовʼязках учасників 

кримінального провадження, та створену з метою задоволення потреб як держави, 

так і населення; 

- запропоновано шляхи використання системного підходу у кримінальному 

процесі для встановлення основних системних понять кримінального процесу, 

класифікації самої системи та її підсистем, сутності системних явищ та їх 

змістовної характеристики, специфічних засад, методів та форм кримінальної 

процесуальної діяльності і їх взаємозв’язку, стадій кримінального процесу, 

використанні системних звʼязків у нагляді та контролі за кримінальним 

провадженням, використанні системного підходу у досягненні завдань 

кримінального провадження; 

- охарактеризовано такі об’єкти системи кримінального процесу як вхід у 

систему кримінального процесу, зв’язки у кримінальному процесі, винятки із 

системи; 

- розроблено концепцію розуміння змісту кримінальної процесуальної 

системи як сукупності її основних компонентів й елементів та надано їх 

характеристику; 
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- запропоновано визначити кримінальну процесуальну діяльність через 

систему ознак, що їй притаманні з урахуванням того, що предметом та засобами 

реалізації такої діяльності є інформація: фактичні дані та інша інформація; 

- доведено, що системність науки кримінального процесу України 

визначається через групу загальних і спеціальних ознак, а також визначено 

характеристики такої системності; 

- визначено загальні ознаки типу кримінальної процесуальної системи, які 

дозволяють віднести кримінальну процесуальну систему до певної групи систем, 

виокремлених на основі певних рис;  

- обґрунтовано компоненти системи досудового розслідування, на підставі їх 

аналізу визначено, що вони зумовлюють поняття «належна правова процедура» під 

час досудового розслідування, а також окреслено динамічність та 

функціональність досудового розслідування;  

- визначено характеристики судового провадження в суді першої інстанції як 

системного явища (субординація, взаємопроникнення, взаємообумовленість, 

цілісність) та ознаки багаторівневості усієї кримінальної процесуальної системи; 

- встановлено, що завдяки провадженням із перегляду судових рішень 

система кримінального процесу набуває ознак функціонування та розвитку як двох 

типів динаміки системи; 

- запропоновано комплекс міжнародних стандартів прав юридичних осіб у 

кримінальному провадженні через визначення переліку таких прав, які можуть 

бути притаманні юридичній особі як правовій фікції; 

удосконалено: 

- періодизацію генезису вітчизняного кримінального процесуального 

законодавства шляхом встановлення п’яти етапів такого генезису; 

- теоретичні положення щодо розуміння «кримінального процесуального 

закону» як законів України та підзаконних нормативно-правових актів, а практику 

Верховного Суду та Європейського суду з прав людини як джерело кримінального 

процесуального права; 
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- наукові підходи до розуміння поняття «тип кримінальної процесуальної 

системи» як властивості кримінальної процесуальної системи, що визначений 

наявністю схожих та відмінних ознак від інших систем; 

- вчення про те, що усім складникам компоненту перегляду судових рішень 

притаманно ряд спільних системних ознак: цілеспрямованість, алгоритмічність, 

результативність; 

- шляхи для використання правових цінностей ЄСПЛ у кримінальній 

процесуальній системі України як фактичну реалізацію основоположних прав та 

свобод громадян, оптимізацію діяльності суду, сторін та інших учасників 

кримінального провадження, використання практики ЄСПЛ під час законотворчої 

діяльності, розвиток інформаційних засобів, посилення протидії перекручуванню 

та такому, що не відповідає дійсності цитуванню рішень ЄСПЛ, визначення 

обов’язку використання правових позицій ЄСПЛ; 

- дефініцію міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі 

через імплементовані у систему кримінального процесуального законодавства 

норми міжнародних договорів та вимоги, які пред’являються до кримінально-

процесуальних механізмів; 

- доктринальні підходи до вчення про міжнародні стандарти кримінального 

судочинства під якими необхідно розуміти засновані на консенсусі норми, які 

спрямовані на досягнення оптимального ступеня дотримання прав учасників 

кримінального провадження та судочинства у кримінальних справах загалом; 

дістало подальший розвиток: 

- типологізація кримінальної процесуальної системи через застосування 

класифікації – поділу на групи та вибору критерієм поділу типології правових 

систем (правових сімей); 

- диференціація та визначення характеристик англо-американського, 

континентального, релігійного і традиційного типу кримінальних процесуальних 

систем; 

- обґрунтування необхідності змін окремих норм кримінального 

процесуального законодавства: ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 66, ч. 3 ст. 95, ст. 97, ст. 110, ст. 128, 
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ч. 6 ст. 224, ч. 1 ст. 242, ч. 1 ст. 244, ч. 2 ст. 309  КПК України, п. 6 ч. 1 ст. 5 Закону 

України «Про судовий збір». 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

положення, висновки й пропозиції є внеском у науку кримінального процесу та 

можуть використовуватись у різних галузях діяльності: 

- у нормотворчій діяльності – для вдосконалення норм чинного КПК 

України, інших правових актів, які регламентують кримінальну процесуальну 

діяльність (лист апарату Верховної Ради України № 09-0061.22.20/1.2-04.20-Ц від 

27 квітня 2020 р.); 

- у практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені в 

дисертації, впроваджені в практичну діяльність адвокатського бюро «Вероніки 

Кожемякіної» (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

практичну діяльність адвокатського бюро «Вероніки Кожемякіної» від «9» квітня 

2020 р.; акт впровадження у практичну діяльність громадської організації 

«Обʼєднання «Адвокат» від 12 березня 2020 р.); 

- у навчальному та науково-дослідному процесі – при викладанні навчальних 

дисциплін «Кримінальний процес України», «Кримінально-процесуальне 

доказування», «Процесуальний статус учасників кримінального провадження», 

«Криміналістичне забезпечення доказування у кримінальному провадженні», 

«Теорія та практика доказів і доказування в юридичному процесі», «Доказування 

на досудовому розслідуванні», «Негласні (слідчі) розшукові дії» та при підготовці 

підручників, навчальних і довідкових посібників, курсів лекцій, тестових завдань 

та дидактичних матеріалів, наукових статей, тез конференцій (акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у навчальний та науково-дослідний 

процеси юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка від 09 червня 2020 р.; акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у освітній та науково-дослідний процеси 

Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» № 105 від 28 квітня 2020 р.; акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження до освітнього процесу 

Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України від 28 
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травня 2020 р.; акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

науково-дослідну діяльність Донецького юридичного інституту Міністерства 

внутрішніх справ України від 28 травня 2020 р.; акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у науково-дослідну діяльність Хмельницького 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 

7 квітня 2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана автором особисто і є 

самостійним дослідженням. В опублікованих працях, написаних у співавторстві, 

власні теоретичні розробки дисертанта становлять визначений у списку праць 

обсяг. Наукові ідеї, що належать співавторам опублікованих праць, у дисертації не 

використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї дисертації доповідалися й 

обговорювалися та оприлюднені у виступах на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, круглих столах, а саме: «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 29-30 травня 2009 р.), 

«Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів» 

(м. Київ, 29-30 грудня 2010 р.) «Законодавство України: проблеми та перспективи» 

(Закарпаття, Міжгірський р-н, с. Верхній Студений, 28 січня-1 лютого 2010 р.); 

«Освіта та наука без кордонів – 2013» (м. Перемишль, 7-15 грудня 2013 р.); 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 23 травня 2014 р.); 

«Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування 

часом» ( м. Київ, 26 вересня 2014 р.); «Теоретико-прикладні проблеми юридичної 

науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції» (м. Хмельницький, 

17 квітня 2015 р.); «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» 

(м. Кривий Ріг, 12 червня 2015 р.); «Юридична наука та практика: виклики 

сучасних євро інтеграційних процесів» (м. Братислава, 27-28 листопада 2015 р.); 

«Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права» (м. Одеса, 

24 лютого 2017 р.); «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (м. Хмельницький, 

3 березня  2017 р.); «Шістнадцяті економіко-правові дискусії (юридичне 
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спрямування)» (м. Львів, 15 березня 2017 р.); «Актуальні проблеми удосконалення 

кримінального процесуального законодавства (м. Одеса, 21 квітня 2017 р.); 

«Традиції та інновації в праві» (м. Новополоцьк, 6-7 жовтня 2017 р); «Актуальні 

питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи» (м. Київ, 

24 листопада 2017 р.); «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (м. Хмельницький, 

2 березня 2018 р.); «Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення» (м. Каунас, 

27-28 квітня 2018 р.); «Проблеми забезпечення прав і свобод людини» (м. Луцьк, 

13 грудня 2019 р.); «Систематизація українського і європейського законодавства в 

сучасних реаліях» (м. Арад, 27-28 грудня 2019 р.).   

Публікації. Основні положення, висновки дослідження та рекомендації, що 

сформульовані в дисертації, відображено у 1-й одноособовій монографії, двадцяти 

пʼяти статтях у наукових фахових виданнях України (з них 8 у співавторстві), 

шести статтях – у наукових періодичних виданнях інших держав (з них дві у 

співавторстві), тезах 20 доповідей на наукових і науково-практичних конференціях 

(з них 3 у співавторстві), а також 5-ти працях, які додатково відображають 

результати дослідження. 

Структура дисертації визначається метою, завданнями та предметом 

дослідження і композиційно складається з анотації, переліку умовних позначень, 

вступу, чотирьох розділів, що містять у собі чотирнадцять підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації – 437 сторінок, із 

них основний текст викладено на 331 сторінці, список використаних джерел (533 

найменувань) становить 53 сторінки та додатки на 34 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК СИСТЕМИ 

 

1.1. Поняття «кримінальна процесуальна система», її зміст та 

компоненти 

 

Будь-яке явище реальності не функціонує у вакуумі та не є окремим, у своєму 

розумінні, а постійно взаємодіє з іншими собі подібними явищами чи не схожими. 

Сутність їх взаємозвʼязків обумовлюється функціональними потребами, що 

передбачаються як самою необхідністю існування кожного з елементів (явищ), а 

відповідно створює на основі цих взаємозвʼязків систему відносно відокремлених, 

і в той же час функціонально поєднаних явищ. 

Пізнання системи як складного організму зумовлює дедуктивний та 

індуктивний аналізи, глибоке дослідження сутності кожного з елементів, 

знаходження пояснень щодо обґрунтованості існування, їх необхідності, 

стабільності та перспективи взаємозвʼязків між складовими елементами системи та 

складових елементів зокрема. Не виключенням є юридичні дослідження, пізнання 

явищ правової дійсності, що за своєю структурою є складними та потребують 

ґрунтовного аналізу. 

На думку автора, системних явищ у правознавстві є значна кількість. 

Практично всі явища правової реальності, а також утопічні явища необхідно 

розглядати через призму системно-структурного аналізу, досліджуючи їх у 

взаємозвʼязку та динаміці. Наприклад, досліджуючи внутрішній системний 

взаємозв’язок засади презумпції невинуватості та забезпечення доведення вини, 

автор встановила, що він заснований на взаємозв’язку «процес → результат». При 

цьому забезпечення доведення вини особи є процесом, а спростування презумпції 

невинуватості або її підтвердження – результатом [416, с. 96-102]. 

Окрему увагу хотілося би приділити тим правовим явищам, котрі у своєму 

понятійно-категорійному апараті містять «систему» як складовий елемент 
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дефініції, встановити тотожність розуміння поняття «система» в юридичних 

категоріях. 

Такими поняттями є: правова система, система права, судова система, 

система судочинства, система прав людини, система законодавства, система 

державних органів, система покарань, система принципів [444, с. 144-146], 

систематизація законодавства, система пільг тощо. 

Використовуючи положення юриспруденції та загальної теорії систем, 

насамперед, звернемо увагу на особливості застосування системного підходу на 

найвищому рівні узагальнення в даній галузі. 

Отже, поняття «система» немає, на думку деяких вчених, і не може мати 

вичерпного та однозначного визначення. Це повʼязано із первинністю, 

аксіоматичним характером поняття, оскільки поняття «системність» досить часто 

носить субʼєктивний характер та оцінюється через інші поняття, які також є 

первинними [39, с. 5]. Цієї думки прихильний також А. Ю. Цофнас  [447, с. 5]. А 

втім, спробуємо визначити особливості системних категорій у правознавстві 

досліджуючи розуміння поняття «система». 

Система – з грецького-σύστημα, ціле, що складене із частин. В іншому 

розумінні – порядок, визначений правильним розташуванням частин та їх 

взаємозвʼязків [329, с. 3]. Система (штучна) є засобом досягнення мети [84, с. 10]. 

На думку А. Ю. Цофнаса, необхідно розуміти поняття «система» у двох 

аспектах: атрибутивному та реляційному. Відповідно до атрибутивного визначення 

система є довільним явищем, коли які-небудь її відносини задовольняють певні 

властивості. Реляційне визначення подає систему як довільне явище, будь-які 

властивості якого задовольняють певні відносини [447, с. 53]. 

Учений В. С. Соловйов, під терміном система розуміює сукупність 

функціонально взаємоповʼязаних елементів (обʼєктів), що є єдиним масивом або ж 

як така, що володіє властивостями цілісності (єдиного цілого) [304, с. 45]. 

 А. І. Уємов вважає, що найбільш детально та бездоганно поняття системи 

визначено в праці В. Н. Садовського, відповідно до якого «система – складна 

єдність, що сформована багатьма, як правило, різними факторами та володіє 
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загальним планом або ж служить задля досягнення загальної мети» [361, с. 103]. 

Там же знаходимо, що «система – збір чи поєднання обʼєктів, обʼєднаних 

регулярною взаємодією чи взаємозаміною» [361, с. 104]. 

У праці П. К. Анохіна «Ідеї і факти в розробці теорії функціональних систем» 

знаходимо, що система створюється лише в тому випадку, якщо є деякий системо 

утворюючий фактор, який неорганізовану, хаотичну множинність взаємодіючих 

компонентів перетворює на рівень системи, тобто в упорядковану множинність [9]. 

На його думку, термін «система» використовується там, де йде мова про щось 

зібране разом, упорядковане, організоване, але, як правило, не згадується критерій, 

за яким компоненти зібрані, організовані, упорядковані [8, с. 17-59]. 

Використовуючи загальнодоступне джерело «Вікіпедія», з посиланням на 

«Тлумачний словник по системній та програмній інженерії», знаходимо, що в 

повсякденному житті термін «система» може вживатись у різних значеннях, 

зокрема: 

• теорія, наприклад, філософська система Платона; 

• класифікація, наприклад, періодична система хімічних елементів 

Д. І. Мендєлєєва; 

• закінчений метод практичної діяльності, наприклад, система 

Станіславського; 

• спосіб організації розумової діяльності, наприклад, система числення; 

• сукупність обʼєктів природи, наприклад, Сонячна система; 

• деякі особливості структурних елементів суспільства, наприклад, 

політична система, економічна система і т. п.; 

• сукупність встановлених норм життя та правил поведінки, наприклад, 

законодавча система чи система моральних цінностей [292]. 

Спільним для вищезазначеного є підхід цілісності системи та взаємодія її 

складових елементів. 

Розглянемо юридичні поняття та категорії, що містять поняття «системи», 

розпочинаючи коротке дослідження з найуживанішого. На основі цього спробуємо 



37 

 

 

встановити спільне при використанні системного підходу до окремих явищ 

правової дійсності. 

Свій аналіз спрямуємо на те, що найбільш вживаним та звичним 

словосполученням є «правова система», яка беззаперечно має відношення до 

системи кримінального процесу адже є надбудовою над нею та є основою для її 

формування. 

Під правовою системою (в широкому змісті) розуміється обумовлений 

обʼєктивними закономірностями розвитку суспільства цілісний комплекс 

взаємозалежних і погоджених спеціальних та загальних правових засобів, постійно 

діючих унаслідок відтворення і використання людьми та їх організаціями (у тому 

числі державою), як субʼєктами цієї системи, для досягнення приватних і публічних 

цілей [293, с. 7]. М. Г. Хаустова визначає правову систему як цілісний і 

структурований комплекс правових явищ, що функціонує для врегулювання 

суспільних відносин, досягнення певного соціально значимого результату [405, 

с. 8]. Правова система, на думку О. М. Садовської, є полі системним комплексом 

внутрішньо-погоджених, взаємозалежних, соціально однорідних правових явищ, 

що відносяться до нормативного, інституціонального, ідеологічного рівня правової 

дійсності, за допомогою яких виявляється регулятивно-організуючий і 

стабілізуючий вплив на соціальні відносини з метою гармонійного розвитку 

суспільства [282, с. 7]. Н. М. Оніщенко визначає, що правова система – це 

обʼєктивне, історично закономірне явище, яке включає взаємоповʼязані, 

взаємозумовлені та взаємодіючі компоненти: право, законодавство, що втілює 

його, юридичні установи, юридичну практику, механізм правового регулювання, 

субʼєктивні права та обовʼязки, правову дійсність та правовідносини, 

правосвідомість і культуру, правову ідеологію, законність і правопорядок, 

юридичну відповідальність та ін. [230, с. 20].  

Як зазначає К. П. Вовраженцева, узагальнюючи різні точки зору, правова 

система є глобальним поняттям, що являє собою сукупність існуючих 

взаємоповʼязаних, взаємозалежних правових явищ, таких як: право, законодавство, 

правові принципи, правові установи, судова та інша юридична практика, механізм 



38 

 

 

правового регулювання, правореалізаційний процес, права, свободи та обовʼязки 

громадян, правова діяльність, система сформованих у суспільстві правовідносин, 

правова ідеологія, законність і правопорядок, правосвідомість тощо [55, с. 12]. 

Звичайно, наведений перелік дефініцій не є повним та вичерпним, оскільки, 

принаймні, у кожному існуючому підручнику з курсів «Теорія держави і права», 

«Порівняльне правознавство» ми знайдемо авторські визначення зазначеного 

поняття. Однак для автора передусім цікавим є встановлення ознак використання 

системного підходу при поясненні правових явищ, що у своїй дефініції містять 

поняття «система». 

З окресленого, є два аспекти в аналізі правової системи як системного явища: 

необхідно виділити правову систему як системний обʼєкт, відділити її від інших 

правових явищ (однак одразу виникає запитання: чиє інше суміжне системне або ж 

несистемне явище правової дійсності, настільки ж глобальне як правова система? 

чи правова система є «вершиною» явищ правової дійсності?), і чи можна таке 

явище як «правова система» відділити від інших явищ правового буття. 

Так, звертаючи увагу на викладене, зрозумілим є те, що, по-перше, у всіх 

визначеннях правова система є цілісним явищем, що складається із визначеного 

переліку елементів. Окрім того, вона чітко визначена своїми межами. Межею 

правової системи є всі її елементи. По-друге, елементи системи не є 

функціонуючими довільно, а визначені функціональною послідовністю. По-третє, 

елементи правової системи, їх існування виконують соціально важливу мету, яка і 

визначає необхідність її існування. Відповідно, існують функції кожного з 

елементів правової системи та окрема функція правової системи зокрема. 

Окремо слід визначити єдність внутрішніх складових системи та зовнішнього 

цієї системи (це ми можемо простежити як на рівні національних правових систем, 

так і на рівні правових сімей сучасності). Правова система набуває нових 

властивостей, що притаманні саме їй, а не будь-якому з її компонентів. 

Відбувається «порушення» законів математики: властивості системи не є сумою 

властивостей кожної з її елементів. В цьому проявляється синергічність. 
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Не є виключенням і розуміння того, що правова система, як явище 

соціального буття та один із елементів соціальної системи, має власні закони 

розвитку як цілого, так і елементів (компонентів) системи зокрема (таким чином 

складові правової системи можна охарактеризувати як полі компоненти, тобто ті в 

яких є багато властивостей, елементів, відносин). 

Тенденції розвитку правової системи кожної з країн встановити можливо 

лише використовуючи історичний, а також політичний підходи тлумачення 

правових явищ, однак прогрес чи регрес у правовій системі є динамікою й вказує 

на функціонування та роль системи серед інших явищ правової дійсності, що 

визначає її як динамічну систему, ту яка піддається змінам у часі. 

Заслуговує на увагу і те, що однозначно правова система є тим явищем, що 

входить до поняття «суспільства», як системи, в той же час включає в себе всі 

менші за «масштабами» системи (наприклад, механізм правового регулювання, 

система прав і свобод людини, система права, система законодавства тощо), є 

інтегральною в аспекті теорії держави і права. Звичайно, ці системи є штучними, 

однак прихильники природно-правової теорії права однозначно можуть зазначити 

про хибність цієї думки, але втім, правову систему «живою» в прямому розумінні 

цього слова назвати не можливо. З іншого, правова система є відлунням реальності 

та буття і засновується на нормах і цінностях, що творять культуру. 

Удосконалюючись, правова система, як і соціальні системи, використовує 

досягнення науки і техніки, поступово стає техногенною, збільшує здатність до 

накопичення та передачі знань, стійка. 

Як стійкість, так і здатність до адаптації в конкретних історико-політичних 

умовах дають можливість до виникнення та аналізу таких явищ, як національна 

правова система та глобалізація правових систем сучасності. Це призводить до 

явища організованості, при якому зміна змісту складового елемента системи 

дозволяє змінити матерію інших елементів та системи зокрема, і таким чином 

удосконалювати свою організаційну структуру. 

Окрім того, правова система кожної із держав (мова йде про національні 

правові системи) має просторово-часове обмеження, залежність та відсутність 
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постійно триваючої стійкості, що вказує на амплітуду розвитку та функціонування 

як елемента соціальної системи. Варто також зазначити, що сама по собі правова 

система є детермінованим явищем, «поведінку» якої можна повністю пояснити та 

передбачити на основі існуючої інформації. 

Окремим актуальним аспектом аналізу системного підходу в понятті 

«правова система» є визначення її ступеня організованості. Враховуючи 

історичний досвід, перебіг розвитку та види правових систем, зазначимо, що вони 

можуть бути як добре організовані, так і такі, що розвиваються (самоорганізовані). 

Вважаємо, що погано організованих (дивізних) правових систем немає. 

Правова система діє за законом Ешбі, вона може змінюватись як відповідь на 

подразник, різновиди подразників спричиняють різновиди можливих варіантів 

поведінки системи. Згідно Ешбі, якщо система повинна успішно справлятися з 

різноманітністю створюваних її середовищем проблем, то репертуар її реакцій має 

бути (принаймні) настільки детальним, як і проблеми, що виникли в цьому 

середовищі. Таким чином, життєздатна система – це та, яка може впоратися з 

мінливістю її середовища. Або, як висловився Ешбі, тільки різноманітність може 

поглинути різноманітність [228]. 

Одним із елементів будь-якої правової системи є її правові норми і принципи, 

правові відносини, правова поведінка, юридична практика, режим функціонування 

правової системи тощо, а на рівні узагальнення система кримінального процесу 

також є елементом правової системи кожної окремо взятої країни [415]. 

На етапі розвитку сучасної кримінальної процесуальної науки виникає 

необхідність дослідження теоретичних понять і категорій, які дозволяють 

формувати загальну спрямованість, як наукової думки, так і законодавства 

зсередини, при цьому виступати як основні вектори сприйняття кримінальної 

процесуальної думки. Розвиток юридичної думки в частини формування нових 

понять у кримінальному процесі надасть можливість створювати нові результати 

процесуальної науки та сприятиме удосконаленню правозастосувальної практики. 

Визначення поняття кримінальної процесуальної системи є вторинним 

питанням від її існування як правового явища в межах правової системи, а також 
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тільки її наявність може розкривати її поняття (37.5 % відсотків респондентів 

ствердно відповіли «так», а 41.7 % важко відповісти чи є поняття «кримінальної 

процесуальної системи» вторинним питанням від її існування як реального 

правового явища). 

Кримінальне процесуальне право будь-якої країни визначається її правовою 

системою, відповідно правова система формується в тому числі за рахунок 

існуючого кримінального процесуального права окремо взятої країни (з цим 

погодились 79.2 % респондентів). Безперечно, вплив правової системи на 

формування кримінального процесуального права набагато більше, ніж вплив 

конкретної галузі права на правову систему держави в цілому. Це можна 

обґрунтувати тим, що правова система держави – основа для формування 

кримінального процесу держави, а відображається у законотворчій практиці при 

прийнятті норм кримінального процесуального права. Відповідно, будучи 

частиною єдиного цілого (правової системи – Ю. Ц.) норми кримінального процесу 

впливають на правову систему держави зсередини і прийняття радикальних 

кримінальних процесуальних норм згодом призводить до зміни правової системи 

держави в цілому, створюючи правовий розвиток. 

З таким розвитком ми зіткнулися у звʼязку з прийняттям нового 

Кримінального процесуального кодексу України 13 квітня 2012 року, який не лише 

не призупинив розвиток кримінального процесу України, але надав поштовх для 

думки про існування незалежної та функціональної кримінальної процесуальної 

системи України. 

В контексті дослідження необхідно визначити, що існує багатогранне 

розуміння поняття «кримінальна процесуальна система», оскільки вона може бути 

охарактеризована з різних позицій: 

1) як використання системного підходу в кримінальному процесі; 

2) як обʼєкт для порівняльного правознавства, типологізації кримінальних 

процесуальних систем; 

3) як обʼєкт для наукового дослідження; 

4) в перспективі, – як навчальна дисципліна. 
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Однак більшість опитаних респондентів (58.3 %) розуміють поняття 

«кримінальна процесуальна система» як використання системного підходу у 

кримінальному процесі. 

Розглянемо особливості першого підходу до визначення «кримінальна 

процесуальна система». Так, сучасне кримінальне процесуальне законодавство, а 

також доктрина кримінального процесу вміщують системність як окремих 

правових явищ кримінального процесу, так і кримінального процесу загалом. У 

цьому випадку мова йде про системи гарантій (наприклад, дотримання системи 

гарантій прав людини при проведенні слідчих (розшукових) дій, при взятті під 

варту), засад (принципів) кримінального процесу, автоматизованої системи 

документообігу, системи стадій кримінального процесу, судової системи, системи 

органів досудового розслідування, системи процесуальних дій, системи функцій 

кримінального процесу, системи процесуальних рішень, системи негласних 

слідчийх (розшукових) дій і т.д. 

Водночас автором не було знайдено підходу до розгляду кримінальної 

процесуальної системи країни в цілому. Заради сприяння розвитку наукової думки, 

хотілося би звернути увага на таку комплексність системи кримінального процесу. 

Системний підхід для встановлення факту наявності юридичних явищ і їх 

понять використовується широко та заснований на загальнофілософських знаннях 

теорії систем. Зокрема такий підхід необхідно також використовувати для 

визначення поняття «кримінальна процесуальна система». 

Загальне поняття «система» відрізняється в авторів та визначається або через 

поняття порядку [329, с. 3], або як єдине ціле [304, с. 45], або сукупність обʼєктів 

[361, с. 104], які визначені загальними ознаками або ж системо утворюючим 

фактором. Автор вважає, що кримінальна процесуальна система існує. Аргументи 

наступні. 

Безумовно, кримінальну процесуальну систему можливо виділити як 

окремий обʼєкт із категорії існуючих правових явищ. Це цілісне правове явище, 

яке, в свою чергу, складається з системних правових явищ більше дрібного 

характеру. 
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Межі кримінальної процесуальної системи можливо визначити. Ґрунтуючись 

на імперативних вказівках і диспозитивності межа кримінальної процесуальної 

системи визначається чинним кримінальним процесуальним законодавством, яке і 

виступає її формуючим фактором. В той же час наука кримінального процесу і 

Кримінальний процесуальний кодекс України розширюють межі кримінальної 

процесуальної системи шляхом широкого використання диспозитивного методу 

правового регулювання відносин у кримінальному процесі, або дозволу на 

використання такого методу. Так чи інакше, межа використання диспозитивності в 

кримінальному процесі є і визначається наданою можливістю із користування 

конкретного права субʼєктом кримінального процесу. А якщо узагальнити, то межі 

кримінальної процесуальної системи визначаються сукупністю її компонентів. 

Компоненти кримінальної процесуальної системи функціонують послідовно. 

Можливості хаотичного перетину таких компонентів не існує, навіть якщо 

розглядати кримінальну процесуального систему в русі, у межах конкретного 

кримінального провадження. Адже функціональний взаємозвʼязок складових 

компонентів, так або інакше, зумовлений існуючою послідовністю кримінального 

процесу. Відповідно, компоненти кримінальної процесуальної системи не 

функціонують довільно, а зумовлені самою системою, тим, що вони є її 

складовими. 

Ці компоненти виконують соціально важливі завдання, які визначають 

необхідність для їх існування і відповідно кримінальної процесуальної системи в 

цілому. Слід відзначити, що компоненти кримінальної процесуальної системи 

будь-якої держави чітко визначені її метою, а перелік складових кримінальної 

процесуальної системи визначається критерієм достатності для реалізації цілей 

кримінальної процесуальної системи держави. На думку О. В. Волколуп, істина є 

основною метою кримінального судочинства, яка й обумовлює існування його 

системи [56, с. 19]. 

Звʼязки між компонентами кримінальної процесуальної системи необхідно 

визначити як права та обовʼязки учасників кримінального провадження, реалізація 

яких призводить до виникнення складових системи, їх зміни та залучення нових 
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складових системи, припинення компонентів. Таким чином статична кримінальна 

процесуальна система передбачає можливість динаміки через реалізацію прав і 

обовʼязків субʼєктів такої системи. 

Окрему увагу слід приділити складовим кримінальної процесуальної 

системи. Вищезазначено, що кримінальна процесуальна система – поняття 

комплексне, яке складається з компонентів і взаємозвʼязків між ними. Сама 

кримінальна процесуальна система складна. Відповідно компоненти кримінальної 

процесуальної системи також можуть бути поділені на складні і прості. Складні – 

це системи, які існують в єдиній кримінальній процесуальній системі, їх можна 

визначити як підсистеми. Окремі компоненти можуть бути, як складовими 

кримінальної процесуальної системи в цілому, так і підсистем. Наприклад, 

підсистемою може бути система стадій кримінального провадження, яка 

складається з системи гарантій прав і свобод учасників кримінального 

провадження, системи учасників, системи процесуальних рішень, системи 

процесуальних строків тощо. Розглядаючи окремо процесуальні статуси учасників 

кримінального провадження, процесуальні рішення, кожну стадію кримінального 

провадження, можна вести розмову про окремі елементи кримінальної 

процесуальної системи. 

Елементи і компоненти кримінальної процесуальної системи взаємно 

незамінні, оскільки кожен із них виконує свою, притаманну лише йому, функцію.  

Що ж стосується соціальної ролі кримінальної процесуальної системи та її 

складових компонентів, то її важко оцінити. Безперечно, соціальна необхідність 

викликала існування такої кримінальної процесуальної системи, а зміна її 

складових викликана соціальними змінами. Відповідно існує зворотний вплив 

складових кримінальної процесуальної системи та її в цілому на соціум. Такий 

вплив можна простежити наочно за рахунок останньої зміни Кримінального 

процесуального кодексу України. Так, у ньому є новинки, що не 

використовувались раніше і спричинили за собою соціальні зміни (наприклад, 

домашній арешт, кримінальне провадження на підставі угод, збільшення переліку 
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кримінальних правопорушень у ст. 477 КПК України (щодо справ приватного 

обвинувачення). 

Кожен із компонентів кримінальної процесуальної системи виконує свою 

соціально важливу функцію, в цілому – функція кримінальної процесуальної 

системи розглядається окремо від її складових і в порівнянні із завданням 

кримінального провадження: «...захист особи, суспільства та держави від 

кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив 

кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї 

вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не 

була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного 

учасника кримінального провадження була застосована належна правова 

процедура» [163]. 

У процесі функціонування кримінальна процесуальна система набуває 

певних властивостей, що притаманні лише їй, а не окремим її компонентам. Прояв 

такої синергетики відбувається в порушення математичних законів, відповідно 

яких сума складових компонентів дорівнює цілому. У цьому випадку сума 

складових компонентів не дорівнює кримінальній процесуальній системі. 

Кримінальна процесуальна система за рахунок власних функцій і власної 

соціальної значущості змістовніша, ніж сукупність її складових (її внутрішніх 

підсистем, компонентів і елементів), в цьому проявляється її емерджентність. 

Полікомпонентність кримінальної процесуальної системи проявляється 

шляхом внутрішніх взаємозвʼязків складових компонентів та елементів, які 

насамперед наділені багатьма властивостями, їм притаманна низка ознак, між ними 

та всередині них існує чимало взаємозвʼязків. Наприклад, система стадій 

кримінального процесу взаємодіє з системою учасників кримінального 

провадження, системою гарантій прав людини, засад кримінального провадження 

і тому подібне. 
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Отже, вищезазначене дозволяє визначити кримінальну процесуальну 

систему як динамічну, з динамікою всередині і ззовні. Динаміка всередині 

кримінальної процесуальної системи – це взаємодія її складових як всередині себе, 

так і між собою. А варіанти вибору власної поведінки учасниками кримінального 

провадження, диспозитивність – це прояв можливої динаміки розвитку і 

використання систем, що є складовими кримінальної процесуальної системи. 

Стадії кримінального провадження є класичним прикладом динаміки 

кримінального процесу зсередини. 

Ззовні динаміка кримінальної процесуальної системи знаходить свій вияв у 

зменшенні або збільшенні її ролі в суспільстві, у виконанні нею нових соціальних 

функцій, в т.ч. соціальних функцій права, або ж їх зменшення. 

Варто звернути увагу на розвиток динаміки кримінальної процесуальної 

системи з точки зору її соціальної ролі. Саме позитивна динаміка соціальної ролі 

кримінальної процесуальної системи сприяє реальному виконанню завдань 

кримінального процесу окремої держави, досягненню ідеальної мети правової 

держави. Адже соціальна необхідність визначила існування кримінальної 

процесуальної системи і навряд чи ця необхідність коли-небудь відпаде. Навіть 

загальновідома теорія «ідеального» острова Утопія ґрунтується на використанні 

роботи рабів: злочинців, які порушили закон десь інде (не на острові Утопія) [210]. 

Злочин породжує появу уваги і вплив на нього суспільством, що відповідно 

породжує виникнення кримінальної процесуальної системи оскільки кримінальна 

процесуальна система – це відлуння реальності та буття, заснована на нормах і 

цінностях загальної культури суспільства, адаптована під сучасність 

кримінальними процесуальними нормами окремої держави. І нині кримінальна 

процесуальна система – єдиний спосіб реалізації прав громадян, що повʼязані 

подією злочину. 54.2 % опитаних вважають, що злочин має вплив на систему 

кримінального процесу України. У науковій літературі знаходимо думку про те, що 

призначення норм кримінального процесу полягає в забезпеченні задач, які 

поставлені перед кримінальним правом [333, с. 10]. 
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Удосконалення кримінальної процесуальної системи відбувається разом з 

державою, яка вдосконалюється разом із соціумом. Наприклад, використання 

досягнень науки і техніки у кримінальному судочинстві (введення автоматизованої 

системи документообігу, використання електронних засобів контролю при обранні 

запобіжного заходу, Єдиний реєстр досудових розслідувань тощо) не лише вказує 

на техногенність системи, але і на розвиток держави в цілому, і кримінальної 

процесуальної системи зокрема. 

Таким чином, кримінальна процесуальна система змінна. Крім того, вона 

імовірніше ситуативна, адаптується під особливості розвитку держави. 

Ситуативність системи проявляється в необхідності гарантування нею якісного 

виконання покладених на неї функцій, які визначаються метою її існування. 

На думку Л. А. Растригіна, в поняття адаптації як активної дії (управління) 

здебільшого вкладають два змісти: пристосування до фіксованого середовища 

(пасивна адаптація) і пошук середовища, адекватного цій системі (активна 

адаптація). У першому випадку система, яка адаптується, функціонує так, щоб 

виконувати свої функції у цьому середовищі найкращим чином, тобто максимізує 

свій критерій ефективності функціонування в цьому середовищі. Активна 

адаптація, навпаки, має на увазі або зміну середовища з метою максимізації 

критерію ефективності, або активний пошук такого середовища, в якому можна 

досягти бажаного комфорту. Зрозуміло, що в дійсності обидва види адаптації 

зустрічаються одночасно і взаємодіють один з одним [267, с. 8]. Щодо кримінальної 

процесуальної системи, то обидва види адаптації їй притаманні з очевидною 

перевагою пасивної адаптації. Активна адаптація можлива тільки в разі 

пристосування існуючих елементів правової системи держави під змінену 

кримінальну процесуальну систему. 

Зауважимо, що на думку Р. Сімонс, система кримінального правосуддя 

завжди переймалася прогнозами [522, с. 948]. 

2 % опитаних респондентів виклали власне розуміння поняття «кримінальна 

процесуальна система». Узагальнено, відповіді такі: «Вважаю, що система це 

сукупність законодавства, науки та різних органів, які забезпечують 
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функціювання; Взаємодія субʼєктів; Все вище вказане (кримінальне процесуальне 

законодавство, кримінальна процесуальна діяльність, наука кримінального 

процесу – Ю. Ц.);  Все зазначене, а також кримінальні процесуальні відносини; Це 

порядок застосування норм кримінально-процесуального законодавства, який 

базується на загальних принципах права та великою мірою залежить від 

внутрішнього переконання субʼєктів її застосування щодо порядку, необхідності та 

міри реалізації цієї системи у діяльності самих субʼєктів». 

Як наслідок аналізу приходимо до висновку про те, що кримінальна 

процесуальна система, з точки зору системного підходу, існує як правове явище. 

Це множина складних (підсистем) і простих елементів кримінальної процесуальної 

діяльності, що обʼєднані взаємозвʼязками, які відображаються в правах і обовʼязках 

учасників кримінального провадження, створена з метою задоволення потреб як 

держави, так і населення. 

До властивостей кримінальної процесуальної системи, які в цілісності 

відрізняють її від інших систем, відносимо: 

– складова правової системи держави та вторинна по відношенню до неї 

(79.2 % опитаних респондентів підтримали вказане); 

– взаємозвʼязки між компонентами й елементами складаються з прав та 

обовʼязків учасників кримінального судочинства; 

– межі кримінальної процесуальної системи визначаються чинним 

кримінальним процесуальним законодавством, а узагальнено – переліком її 

компонентів; 

– компоненти кримінальної процесуальної системи функціонують 

послідовно, виконуючи чітко визначені функції, реалізуючи мету кримінальної 

процесуальної системи в цілому; 

– компоненти кримінальної процесуальної системи змістовно достатні 

настільки наскільки їх визначає кримінальна процесуальна політика держави [449, 

с. 225-228]. 

Окрім того, систему кримінального процесу можна дослідити з іншої 

площини – використання системного підходу для дослідження явищ цього процесу. 
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Сутність системного підходу у кримінальному процесі визначається через 

встановлення його поняття; аналізу його понятійно-категоріального апарату; засад; 

його місця в системі правових, гуманітарних та суспільних наук; його внутрішніх 

системних явищ та категорій; меж його реалізації та здатності до вирішення 

завдань прикладного характеру. Використання такого підходу вимагає розуміння 

конструктивності кримінального процесу, його практики. 

Як результат, системний підхід у кримінальному процесі слід 

використовувати шляхом встановлення основних системних понять кримінального 

процесу, класифікації самої системи та її підсистем; сутності системних явищ та їх 

змістовної характеристики; специфічних засад, методів та форм кримінальної 

процесуальної діяльності і їх взаємозвʼязку; стадій кримінального процесу; 

використанні системних звʼязків у нагляді та контролі за кримінальним 

провадженням; використанні системного підходу у досягненні завдань 

кримінального провадження. 

У системному підході кримінальний процес розглядається як цілісна система. 

Обʼєктами будь-якої системи є: вхід, процес, вихід, звʼязки, винятки [231, 

с. 30]. Це можливо до використання у дослідженнях теорії та практики 

кримінального процесу. 

Обʼєктами системи, саме у кримінальному процесі, є сукупність елементів 

системи, що в цілісності, утворюють її компоненти та наділені відповідними формі 

та завданням кримінального процесу характеристиками.  

Входом у систему кримінального процесу є результат дії процесу, що 

передував раніше, є послідовним або таким, що виник випадково. 

Звʼязки у кримінальному процесі, грунтуючись на системний підхід, 

визначають напрямок процесу і є його порядком. 

Винятки із системи, що є загальною для кримінального процесу, 

обумовлюються метою таких відхилень, і не суперечать завданням кримінального 

процесу, а мають свої взаємозвʼязки. 

Система кримінального процесу є відкритою. Її відкритість обумовлюється 

сталістю підстав входу у неї та можливістю передбачення варіантів виходу з неї. 
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Хаос у кримінальному процесі недопустимий. Він знищує систему. Водночас 

відсутність системи та системних явищ у кримінальному процесі призведе до хаосу 

у кримінальній процесуальній діяльності. Необхідно врахувати, що «хаос», згідно 

Е. Лоренца, засновника теорії хаосу, – це наче випадкова і непередбачувана 

поведінка, яка, проте, протікає за точними та часто легко вираженими правилами 

[508, с. 9]. Водночас, результат такої поведінки важко, або взагалі наможливо, 

спрогнозувати. 

Упередження хаосу у кримінальній процесуальній системі забезпечується її 

властивостями: 

1) цілісність – встановлена кримінальними процесуальними нормами та 

визначається формами цього процесу; 

2) подільність на частини – підсистеми, частина з яких є керуючими, а 

інша – керованими. Як результат, має свою структуру; 

3) постановка завдань; 

4) багатогранність – існує варіативність поєднання у використанні 

декількох підсистем та взаємозвʼязків з отриманням різних виходів і системи; 

5) збереження своєї форми та спрямованість на досягнення встановлених 

завдань у процесі взаємодії із зовнішнім середовищем. 

Досконалість кримінальної процесуальної системи визначається тим, 

наскільки враховані інтереси різних учасників кримінального провадження [435, с. 

119-121]. 

Необхідно також звернути увагу на таке явище, як зміст кримінальної 

процесуальної системи. 

На думку І. І. Новаківського, системний підхід полягає у тому, що система 

досліджується як єдиний механізм з урахуванням як внутрішніх звʼязків між 

окремими елементами, так і зовнішніх звʼязків із іншими системними обʼєктами. 

Системний підхід грунтується на відомому діалектичному законі взаємозвʼязку і 

взаємозумовленості явищ у світі і суспільстві та вимагає розгляду досліджуваних 

обʼєктів і явищ не тільки як самостійної системи, але як і підсистеми деякої великої 

системи, відповідно цю систему не можна розглядати як замкнену. А тому він 
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вимагає дослідження якомога більшої кількості звʼязків – не тільки внутрішніх, але 

й зовнішніх, щоб не упустити насправді істотні звʼязки і чинники та коректно 

проаналізувати їх ефекти. Системний підхід дає змогу розглядати як керовану, так 

і управлінську систему як цілісний комплекс взаємоповʼязаних елементів, 

обʼєднаних спільною метою, а також уможливлює виявити властивості системи, її 

внутрішні і зовнішні звʼязки [224, с. 33]. 

Під «змістом» у філософії розуміють все, що міститься в системі. До змісту 

входять не тільки субстрати – елементи, а й відносини, звʼязки, процеси, тенденції 

розвитку, всі частини системи [6, с. 471]. Існують різні типи змісту (істотний та 

неістотний, необхідний і випадковий, матеріальний та «ідеальний» і т.п.) [6, с. 472]. 

Кримінальний процес є сукупністю процесуальних дій учасників 

кримінального провадження та ця діяльність спрямована на досягнення завдань 

кримінального провадження. У будь-якому випадку вона чітко регламентована 

кримінальними процесуальними нормами або ж дозволом на вчинення дій, що не 

суперечать чинному законодавству. У звʼязку з цим практика кримінального 

процесу може не співпадати з кримінальними процесуальними нормами, і 

фактично це додатково формує кримінальну процесуальну систему. Відповідно, 

окрім правових норм, зміст кримінальної процесуальної системи складають 

процесуальні дії – практика кримінального процесу. Ці дії можуть бути відображені 

як рекомендовані Верховним Судом алгоритми дій в їх рішеннях. 

Наступними складовими компонентами кримінальної процесуальної 

системи, що входять до її змісту, є підсистеми, котрі також засновуються на 

кримінальних процесуальних нормах та нормах інших галузей права, втім є 

окремими системами, що самі по собі можуть функціонувати окремо, однак можуть 

бути обʼєднані та входити повністю чи частково до складу кримінальної 

процесуальної системи. Зокрема, судова система (у розумінні другого рівня, що 

запропонований  О. З. Хотинською-Нор [408, с. 27]) , система органів прокуратури 

тощо. Ці системи функціонують як в межах кримінальної процесуальної, так і 

окремо. Адже система адміністративних судів, господарських судів у 

кримінальному провадженні не задіяні, втім загальні положення системи 



52 

 

 

судоустрою, специфіка та організація, принципи судочинства в цілому формують 

правореалізаційну практику та мають вплив на удосконалення правових норм (в 

т.ч. кримінальних процесуальних). Те, що система кримінального процесу України 

складається  із елементів, компонентів та підсистем підтвердили 58.3 % опитаних 

респондентів. 

Іншим формуючим елементом вітчизняної кримінальної процесуальної 

системи є надбання кримінальної процесуальної науки. Кримінальна процесуальна 

доктрина безумовно відіграє значну роль у кримінальній процесуальній системі. На 

досягненнях науки засновується прийняття кримінальних процесуальних норм, що 

вище зазначено як елемент, та зворотний звʼязок – прийняття кримінальних 

процесуальних норм сприяє розвитку науки, її застосуванню на практиці.  

Так, М. Є. Мочульська зазначає, що у судовій практиці України мали місце 

випадки фактичного використання судом висновків наукової правової експертизи, 

а також обґрунтування судом своїх висновків саме результатами проведення такої 

експертизи [212, с. 61]. 

Звʼязки між компонентами та елементами кримінальної процесуальної 

системи обовʼязково входять до складу кримінальної процесуальної системи будь-

якої країни. Саме їх можна назвати якісним показником існуючої системи. Від них 

залежить цілісність та єдність кримінальної процесуальної системи. Без звʼязків 

система не потрібна, вона буде недієва. 

Окремо варто приділити увагу тенденціям розвитку, як складовій частині, 

кримінальної процесуальної системи. Не можна говорити про процесуальну 

систему без динаміки. Тенденції розвитку кримінальної процесуальної системи 

фактично створюють її, є або векторами її руху, або надають завершеного вигляду. 

Їх можна назвати кримінально-процесуальною політикою.  

Вказане положення про вектор руху через розуміння його як кримінальної 

процесуальної політики підтверджується працями науковців. Так, згідно 

В. М. Комарницького, О. В. Бочкового,  прийнятий у 2012 році КПК України, без 

сумніву, є значним кроком на шляху розвитку вітчизняного кримінального процесу 

[153, с. 84].  В. М. Трофименко визначив, що кримінальна процесуальна політика 
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являє собою окремий самостійний напрям державної політики у сфері протидії 

злочинності, сутність якого полягає у виробленні стратегії й тактики 

процесуальних форм вирішення кримінально-правових конфліктів і реалізації 

кримінально-правових норм [351, с. 131]. А О. Б. Загурський встановив, що під 

кримінально-процесуальною політикою слід розуміти основні напрями 

правотворчої діяльності держави і правозастосовчої діяльності компетентних 

державних органів по боротьбі зі злочинністю шляхом реалізації кримінального 

закону при суворому дотриманні соціалістичної законності, а також шляхом 

виявлення і усунення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину [112, с. 150]. У 

Д. П. Письменного та Т. В. Чабайовського знаходимо, що кримінальна 

процесуальна політика – це основана на правових засадах та нормах діяльність 

держави, що спрямована на вирішення з допомогою процесуальних засобів 

кримінально-правових конфліктів між особою та державою з метою забезпечення 

демократичності процесуальної форми кримінального судочинства [246, с. 175]. 

У філософії до змісту системи також відносять протиріччя. Вітчизняна 

кримінальна процесуальна система вміщує їх також. Це можуть бути протиріччя 

між кримінальними процесуальними нормами (колізії), протиріччя між різними 

науковими поглядами, протиріччя між сторонами кримінального провадження 

тощо. 

Таким чином, до змісту вітчизняної кримінальної процесуальної системи 

варто віднести наступні компоненти та елементи: кримінальні процесуальні норми, 

процесуальні дії, окремі підсистеми, що функціонують у межах кримінальної 

процесуальної системи, кримінальну процесуальну доктрину, кримінальну 

процесуальну політику, протиріччя кримінальної процесуальної системи та 

взаємозвʼязки між зазначеними компонентами й елементами [422, с. 81-83]. 

Вище викладене обумовлює необхідність встановлення основних видів 

підсистем та їх компонентів у кримінальному процесі України. 

Кримінальний процес України – явище складне та багатогранне. Ці 

характеристики складності та багатогранності є як у проблемах наукового пізнання 

кримінального процесу як явища, так і у змісті окремих його складових. Наукою 
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кримінального процесу розроблено чимало теоретичних і практичних 

особливостей його системності, втім комплексно «система» та «системність» у 

кримінальному процесі на рівні абстрагування і конкретизації поряд із системним 

аналізом залишаються малодослідженим. Складність та багатогранність 

кримінального процесу як правового явища підтвердили 100 % опитаних 

респондентів (практичних працівників). 

Встановлення видів підсистем кримінального процесу в Україні дозволить 

верифікувати розуміння комплексності кримінального процесу, встановити певну 

міру чіткості і точності у його науковому та прикладному пізнанні. 

Системні явища у кримінальному процесі України існували з моменту його 

виникнення. Так, у вченого П. І. Люблінського знаходимо, що найпростіші зачатки 

існування окремих елементів кримінального процесу дає нам общинний період 

[188, с. 209]. Існування своєрідних правил поведінки в общині щодо злочину 

вказують на зародження системи кримінального процесу, яка є динамічною і 

продовжує свій якісний та кількісний розвиток з періоду общини до сьогодні. На 

етапі становлення система кримінального процесу України пройшла період 

общини, княжий період, період магдебурзького права, період Січі, царський період, 

імператорський період, радянський період та період становлення за незалежності 

України. Відповідно слід вести мову, що система кримінального процесу пройшла 

періоди і хаосу, і упорядкування, і самоорганізації.  

І нині, говорячи про основні види підсистем кримінального процесу України, 

варто розпочати з розуміння кримінального процесу України. 

Класично та конспективно знаходимо підходи про розуміння «кримінального 

процесу» у чотирьох аспектах: 

- як кримінальна процесуальна діяльність; 

- як галузь кримінального процесуального права; 

- як кримінальна процесуальна наука; 

- як навчальна дисципліна. 

Кожне з розумінь саме по собі є системним явищем та не позбавлене 

конкретизації у дрібніших елементах і компонентах, які утворюють їх. При цьому: 
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компонент – складова частина чого-небудь; складник [296, с. 252]; елемент – …2. 

складова частина чогось…5. частка в чомусь, деталь, інгредієнт [331, с. 170]. Отже, 

елемент – найменша частинка системи, що в своїх поєднаннях можуе утворити 

компонент. Компоненти в множині створюють системи (підсистеми). Це 

стосується і системних явищ кримінального процесу.  

Важко та практично неможливо виділити одне пріоритетне розуміння 

«кримінального процесу» як системи із вище зазначених, однак, відповідно до 

поставленої проблеми, вважаємо, що прийняття нового Кримінального 

процесуального кодексу України насамперед вплинуло на кримінальну 

процесуальну діяльність, яку й будемо досліджувати на наявність системності 

(підсистем).  Підтвердження того, що «кримінальний процесу» у переважній 

більшості розуміють як кримінальну процесуальну діяльність є результати 

опитування. Згідно результатів 72.5 % респондентів поняття кримінальний процес 

розуміють як кримінальну процесуальну діяльність. 

Необхідність сприйняття системності кримінального процесу через призму 

системності кримінальної процесуальної діяльності підтверджується наявністю 

різного рівня складових елементів такої діяльності. Ці елементи наділені 

властивостями функціональних систем, і у своєму варіативному поєднанні 

створюють нові підсистеми кримінальної процесуальної діяльності, компоненти 

яких мають зворотний вплив на цілісну кримінальну процесуальну систему, 

створюючи при цьому практику (зокрема, практику органів досудового 

розслідування, слідчих суддів, суду тощо). 

 Д. А. Постовий визначив, що найважливішими елементами, які створюють 

поняття кримінального процесу, є: 1) діяльність органів, які здійснюють боротьбу 

зі злочинністю; 2) принципи демократизму, на яких заснована організація та 

діяльність вказаних вище органів; 3) завдання, які вони виконують; 

4) процесуальна форма їх діяльності [302, с. 10]. 

До основних компонентів кримінального процесу через призму розуміння 

його як діяльності належать: 

1) кримінальне процесуальне законодавство;  
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2) завдання та засади кримінального провадження; 

3)  учасники кримінального провадження;  

4) права та обовʼязки учасників кримінального провадження; 

5)  докази;  

6) кримінальні процесуальні рішення. 

84 % опитаних практичних працівників погодились із таким переліком 

основних компонентів кримінального процесу.  

Також необхідно зазначити, що усі ці компоненти при різних варіантах їх 

поєднання створюють підсистему стадій кримінального процесу.  

Схожу думку знаходимо у вченого Д. В. Суботіна. Автор звертає увагу на те, 

що система кримінального процесу є не умоглядною конструкцією, а цілком 

нормативно врегульованим процесуальним явищем. Так, провадження у кожній 

окремій стадії регламентовано в окремій главі (главах) КПК України, що вказує на 

інституційну відокремленість стадій [326, с. 61]. 

Учений М. І. Леоненко зазначає про те, що структурними елементами 

кримінального процесу, що відображають його динаміку (лат. processus – рух, 

проходження, просування вперед), є саме стадії [177, с. 239]. 

На думку автора, зазвичай, до особливих ознак стадій кримінального процесу 

включають чотири компоненти: завдання, субʼєкти, правовідносини, 

рішення. М. І. Леоненко вважає, що цей перелік слід дещо конкретизувати, 

виходячи з сучасних властивостей стадійної побудови кримінального 

провадження. Так, слід звернути увагу на такі додаткові властивості (ознаки), які 

притаманні будь-якій стадії кримінального процесу, як: функціональність та 

темпоральність. Виходячи з цих категорій, можна констатувати динаміку, 

стадійний порядок кримінального провадження та визначити субординаційні 

звʼязки між стадіями як структурними елементами кримінального процесу та їх 

логіко-функціональну підпорядкованість. На думку вченого, варто звернути увагу 

на те, що система кримінального процесу є не умоглядною конструкцією, а цілком 

нормативно врегульованим явищем [177, с. 239]. 
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У звʼязку з тим, що система стадій кримінального процесу, як 

вважає Д. В. Суботін, визначається чинним кримінально-процесуальним законом, 

системність кримінального процесу та кримінально-процесуального права є 

взаємообумовленими [326, с. 61]. А несуперечливість та узгодженість стадій 

всередині системи кримінального процесу є необхідною умовою її ефективного 

функціонування [177, с. 241]. 

Однак виникає запитання: наскільки універсальним є кримінальний 

процесуальний закон для системи кримінального процесу? Відповідь така: 

кримінальний процес як система засновується на умовах самоорганізації її 

підсистем і визначається імперативністю та диспозитивністю кримінальної 

процесуальної діяльності. В імперативності кримінальної процесуальної діяльності 

засновницьку роль відіграє кримінальне процесуальне законодавство, в її 

диспозитивності – засади та завдання кримінального провадження.  

Сама по собі кримінальна процесуальна діяльність не ізольована повністю, 

тобто на рівні найвищого абстрагування – не відособлена від всіх і всього. Її 

ізольованість визначається лише частково, навіть скоріше умовно, шляхом 

імперативу самостійності слідчого та незалежності суду. Тому в системі 

кримінальної процесуальної діяльності інколи присутня процесуальна ентропія 

(«розсіювання» частини процесуальної діяльності учасників кримінального 

провадження та суду в процесі на інші елементи та компоненти кримінального 

процесу, які в підсумку не впливають на зміст процесуальних рішень, таким чином 

створюючи марність та безрезультатність частини процесуальної діяльності). 

Самоорганізація кримінального процесу через диспозитивність може забезпечити 

уникнення такої ентропії, яка по-факту введена деякими імперативними 

універсальними положеннями у кримінальному процесуальному законодавстві та 

має на них засновуватись.  

Також можна визначити, що ентропія у кримінальній процесуальній 

діяльності є негативним явищем. Однак вона однозначно є лише на рівні 

кримінального процесуального провадження. Різниця лише в тому, у якому обсязі 

(кількості та якості) вона присутня. Найвищим рівнем ентропії у системі 
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кримінального процесу є слідчі (прокурорські) та судові помилки, які призвели до 

незаконного засудження, незаконного повідомлення про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення, незаконного взяття і тримання під вартою, 

незаконного проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки, 

незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи 

(посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян. 

Діяльність усіх учасників кримінального провадження має бути спрямована 

на усунення такої ентропії, а її відсутність дозволить досягти завдань 

кримінального провадження. 

Продовжуючи розглядати системні явища у кримінальному процесі України 

варто зосередити увагу на завданні та засадах кримінального провадження. Як 

завдання, так і засади кримінального провадження є системними правовими 

категоріями, а відповідно, утворюють підсистеми кримінального процесу. Так, 

законодавець, на думку А. І. Журби, до завдань кримінального провадження 

відносить складне за системною ознакою утворення [106, с. 105]. Погоджуючись із 

автором констатуємо, у назві ст. 2 КПК України завдання кримінального 

провадження використовується як множинне поняття та у своєму змісті розкриває 

комплекс заходів для забезпечення прав, свобод і законних інтересів всіх учасників 

кримінального провадження.  

Буде правильним, на думку А. І. Журби, прослідкувати звʼязок завдань із 

принципами кримінального провадження [106, с. 105]. Вважаємо, що загальні 

засади кримінального провадження, які встановлені главою 2 КПК України, як 

системне явище необхідно розглядати з точки зору цілісності їх організації. Мова 

йде про надзвичайну щільність функціонального взаємозвʼязку всіх загальних 

засад кримінального провадження, які є самі по собі окремими правовими 

категоріями, однак їх поєднання та цілісність за ознакою загальних засад саме й 

утворює їх підсистему системи кримінального процесу. 

У науці існує концепція «принципу додатковості». Відповідно до цієї 

концепції ціле і цілісний підхід повинні дати досліднику можливість знайти 

додаткові характеристики досліджуваного обʼєкта, які більш-менш відображають 
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специфічні риси саме його як цілого. Умови спостереження, тобто ракурс, в якому 

ми спостерігаємо досліджуваний обʼєкт, можуть змінюватися в процесі 

дослідження і це дає додаткові підстави для всебічного пізнання обʼєкта [8, с. 19]. 

Ця концепція застосовувана до загальних засад кримінального провадження. 

Відповідно комплексно про загальні засади можна вести мову, лише аналізуючи 

кожну з них, при цьому максимально застосовуючи логічну індукцію. 

Стає очевидним, що лише логічний взаємозвʼязок між завданням і 

загальними засадами кримінального провадження дозволяє успішно та на високому 

рівні здійснювати кримінальну процесуальну діяльність. При цьому домінантним є 

завдання, а засади є вимогами до досягнення такого. Ці вимоги мають 

реалізовувати учасники кримінального провадження. 

Учасників кримінального провадження, з точки зору системного підходу, 

можна проаналізувати як системне кількісне явище (тобто в своїй сукупності та 

залежно від правового інтересу можна вести мову про систему всіх учасників 

кримінального провадження або про окремі системи учасників). А ось права та 

обовʼязки учасників кримінального провадження можна розглядати як систему в 

цілому, так і стосовно кожного учасника. При цьому окремо варто вести мову про 

систему прав та окремо про систему обовʼязків кожного з учасників. 

Щодо системності доказів, то її можна розглядати з наступних позицій 

системності: 1) процесуальних джерел, 2) вимог, що предʼявляються до доказу, 3) 

збирання та оцінки доказів та 4) їх достатності. 

Кримінальні процесуальні рішення як результат діяльності учасників 

кримінального провадження, з точки зору системного підходу, можна розглядати, 

як 1) одне рішення як система або 2) система рішень у межах кримінального 

провадження.  

Пошук системних явищ у кримінальному процесі як діяльності доречний 

лише з точки зору функціональності. Оскільки це допоможе по новому подивитись 

на кримінальний процес, з іншої точки зору проаналізувати правові явища та 

категорії, ввести в обіг нові поняття [430, с. 191-194]. 
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1.2. Генезис та система вітчизняного кримінального процесуального 

законодавства 

 

Загальні положення Кримінального процесуального кодексу України 

встановлюють вимоги процесуальної діяльності всіх без винятку учасників 

кримінального провадження, їх невірне та двозначне тлумачення однозначно 

призводить до помилок, що не лише здатні вплинути на належну правову 

процедуру, але й на права, свободи та законні інтереси особи. Тому, аналіз і наукове 

дослідження системи кримінального процесуального законодавства України та 

сфери його дії, проблем, які виникають у такій системі, є актуальним та навіть 

нагальним. 

Поняття кримінального законодавства, з точки зору його системного 

наповнення, встановлено імперативно в статті 1 Кримінального процесуального 

кодексу України, згідно з якою порядок кримінального провадження на території 

України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством 

України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з 

відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на 

обовʼязковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших 

законів України [163]. Частина 5 ст. 9 КПК України встановлює, що кримінальне 

процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини [163]. 

На думку М. В. Костицького, кримінально-процесуальне законодавство – це 

система нормативних актів, якими регулюються суспільні відносини у сфері 

кримінального судочинства [158, с. 36]. 

Зміст нормативних актів, які варто відносити до кримінального 

процесуального законодавства, повинен забезпечувати реалізацію положень, які 

закріплені у ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України і розкривати 

завдання кримінального провадження, а саме: захист особи, суспільства та держави 

від кримінальних правопорушень, охорону прав, свобод та законних інтересів 
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учасників кримінального провадження, а також презуміювати забезпечення 

швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, 

щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 

відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або 

засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному 

примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована 

належна правова процедура. При цьому 23 % опитаних зазначили, що у них 

виникали проблеми у розумінні та використанні поняття «кримінальне 

процесуальне законодавство». 

Суть кримінального процесуального законодавства полягає в тому, що 

кримінальне судочинство, як будь-яка процесуальна діяльність, спрямоване на 

забезпечення правильного та ефективного застосування норм матеріального права, 

насамперед кримінального, і таким чином, на забезпечення захисту фізичних та 

юридичних осіб, суспільства та держави від кримінально караних посягань [146, 

с. 9]. 

Отже, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України систему 

кримінального процесуального законодавства складають: 

1) відповідні положення Конституції України; 

2) відповідні положення міжнародних договорів, згода на обовʼязковість 

яких надана Верховною Радою України; 

3) Кримінальний процесуальний кодекс України; 

4) інші закони України. 

Під «відповідними положеннями Конституції України» варто розуміти 

норми Основного закону держави, які встановлюють основоположні та пріоритетні 

напрями правової політики держави у сфері регулювання суспільних відносин 

щодо виконання завдань кримінального судочинства. Ці норми бланкетного 

характеру, оскільки встановлюючи нормативні засади формування та 

функціонування практично всіх сфер діяльності в межах держави, потребують 

деталізації у конституційних та інших законах. До «відповідних положень 
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Конституції України» варто віднести норми, передбачені ст. ст. 3, 6, 8-10, 19, 21-

34, 41, 55-59, 61-64, 68, 85, 92, 116, 121-131, 150 Конституції України. 

«Відповідні положення міжнародних договорів, згода на обовʼязковість яких 

надана Верховною Радою України», необхідно розуміти шляхом використання 

запропонованого О. В. Узуновою підходу: «Для визнання міжнародного договору 

джерелом кримінально-процесуального права, норми якого підлягають прямому 

застосуванню, необхідне дотримання наступних умов: по-перше, Україна повинна 

бути учасником цього договору; по-друге, положення договору, згідно із Законом 

України «Про міжнародні договори України», повинно бути розʼяснено й 

зрозуміло для правозастосувачів міжнародних норм – правоохоронних органів й 

інших учасників кримінального судочинства, зміст договору спроможний 

безпосередньо регулювати відносини за участю субʼєктів кримінально-

процесуального права, породжувати їхні права й обовʼязки; по-третє, міжнародний 

договір України повинен бути опублікований у встановленому порядку» [364, с. 8]. 

Таким чином, в Україні можуть застосовуватися і застосовуються як 

міжнародні норми загальновизнаних актів (звичайні норми), інкорпоровані в 

кримінально-процесуальне законодавство України, так і норми права міжнародних 

договорів України, укладених з іншими державами, ратифіковані органами 

законодавчої влади України. У кримінально-процесуальне законодавство України 

повинні включатися й конкретизуватися ті міжнародно-правові положення, зміст і 

значення яких оптимізує всі стадії кримінального судочинства, реально забезпечує 

інтереси особи, українського суспільства та держави в цілому [363, с. 186]. 

Кримінальний процесуальний кодекс України як кримінальне процесуальне 

законодавство – систематизоване зведення кримінальних процесуальних норм, які 

регулюють порядок досудового розслідування та судового провадження. У 

випадках, коли положення КПК не регулюють або неоднозначно регулюють 

питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади такого 

провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК (ч. 6 ст. 9 КПК) [334, с. 3]. 

А от щодо поняття «інші закони України» виникає системна помилка. 
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Чинні норми Кримінального процесуального кодексу України визначають 

схожі поняття та категорії, науково-теоретичне осмислення яких є необхідним. 

Серед таких визначення у ч. 2 ст. 1 КПК України складового елемента 

кримінального процесуального законодавства «…інших законів України» та у ч. 1 

ст. 9 «…інших актів законодавства», а також потребує деталізації та 

співвідношення перелік нормативно-правових актів, що визначений ч. 2 ст. 1, ч. 2 

ст. 8, ч. 1 ст. 9 КПК України. 

Так, ч. 1 ст. 1 КПК України визначила, що порядок кримінального 

провадження на території України визначається лише кримінальним 

процесуальним законодавством України, а в ч. 2 цієї ж статті підкреслено, що 

кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних 

положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обовʼязковість 

яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України 

(курсив наш – Ю. Ц.) [163]. Частина 1 статті 9 КПК України встановила, що під час 

кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу 

досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади 

зобовʼязані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, 

міжнародних договорів, згода на обовʼязковість яких надана Верховною Радою 

України, вимог інших актів законодавства (курсив наш – Ю. Ц.) [163]. Звертає 

увагу невідповідність у статтях юридичних понять «закони України» та «інші акти 

законодавства». А у ч. 3 ст. 9 визначено, що закони та інші нормативно-правові 

акти України (курсив наш – Ю. Ц.), положення яких стосуються кримінального 

провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального 

провадження не може застосовуватися закон (курсив наш – Ю. Ц.), який 

суперечить цьому Кодексу [163]. Звідси наочна невідповідність одного елемента 

термінології кримінального процесуального законодавства. 

У 1998 році Конституційний Суд України у своєму Рішенні установив, що 

термін «законодавство» досить широко використовується у правовій системі в 

основному у значенні як сукупності законів та інших нормативно-правових актів, 

які регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної 
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галузі права. Цей термін без визначення його змісту використовує і Конституція 

України (статті 9, 19, 118, пункт 12 Перехідних положень). У законах залежно від 

важливості і специфіки суспільних відносин, що регулюються, цей термін 

вживається в різних значеннях: в одних маються на увазі лише закони; в інших, 

передусім кодифікованих, в поняття «законодавство» включаються як закони й 

інші акти Верховної Ради України, так і акти Президента України, Кабінету 

Міністрів України, а в деяких випадках – також і нормативно-правові акти 

центральних органів виконавчої влади [269]. У підсумку, розтлумачуючи норму 

ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України, Конституційний Суд України 

визначив, що поняття «законодавство» включає сукупність різних за своєю 

юридичною силою нормативно-правових актів. 

Учені С. В. Бобровник та О. Л. Богініч  визначили, що найбільш поширеним 

розумінням поняття «законодавство» є уявлення про останнє як сукупність 

(систему) всіх нормативно-правових актів, прийнятих субʼєктами правотворчості: 

поняття «законодавство» охоплює всі нормативно-правові акти, які прийняті 

субʼєктами правотворчості в межах компетенції та на основі Конституції 

України [24, с. 6]. 

Для зʼясування того, що ж у цьому контексті розуміється при співвідношенні 

понять із ч. 2 ст. 1 та ч. 1 та ч. 3 ст. 9 КПК України, то необхідно звернутись до 

вітчизняної наукової думки. 

Так, В. М. Тертишник зазначає, що крім Конституції України, міжнародних 

правових актів, прецедентної практики Європейського Суду з прав людини та 

Кримінально-процесуального кодексу України, до джерел норм кримінально-

процесуального права належать закони України «Про судоустрій та статус суддів», 

«Про прокуратуру», «Про адвокатуру», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві», «Про порядок відшкодування шкоди, 

завданої громадянинові незаконними діями досудового слідства, прокуратури і 

суду» та деякі інші законодавчі акти, якими вносяться зміни або доповнення до 

Кримінально-процесуального кодексу. За своєю юридичною силою норми, що 

регулюють кримінальний процес і кримінально-процесуальні відносини, 
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поділяються на такі рівні: конституційні норми (норми найвищої юридичної сили); 

норми ратифікованих Україною міжнародних правових актів; норми, викладені в 

рішеннях Конституційного Суду України; правотворчі рішення Європейського 

Суду з прав людини; норми КПК України; норми інших законів [339, с. 20]. 

На думку Д. П. Письменного, за загальноприйнятим визначенням, 

відправними джерелами сучасного кримінального процесуального законодавства є 

Конституція України, а також органічно повʼязані з нею закони про судоустрій і 

статус суддів, прокуратуру, Службу безпеки України, міліцію (на сьогодні 

«поліцію» – Ю. Ц.), адвокатуру та адвокатську діяльність, оперативно-розшукову 

діяльність й інші галузеві закони, які спрямовані на зміцнення правопорядку в 

нашій державі та посилення боротьби зі злочинністю [245, с. 39]. Автор визначив, 

що до джерел кримінального процесуального права України належать: Конституція 

України, Кримінальний процесуальний кодекс, інші закони України, що містять 

норми кримінального процесуального права, міжнародні договори, рішення 

Європейського суду з прав людини, а також рішення Конституційного Суду 

України [245, с. 46]. 

Зрозуміло, що поняття «джерела кримінального процесуального права» та 

«кримінальне процесуальне законодавство», у розумінні ч. 2 ст. 1 КПК України, це 

різні поняття. Але співвідношення взаємоповʼязаних категорій «форми» та 

«змісту» обумовлює спільне дослідження цих понять. Вищезазначене дозволяє 

прийти до висновку, що сучасна наукова думка серед іншого розглядає закони 

України як елемент кримінального процесуального законодавства України, яке 

визначає порядок кримінального провадження на території України. Однак 

звернемо увагу на інші нормативно-правові акти, посилання на які також 

знаходимо у КПК України та які встановлюють порядок кримінального 

провадження, а порушення вимог норм яких тягне за собою скасування 

процесуальних рішень та/або визнання зібраних доказів недопустимими. 

Так, згідно з ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування 

розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок 
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його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України 

за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки 

України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро 

розслідувань, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового 

законодавства [163]. А згідно з ч. 2 ст. 35 КПК України матеріали кримінального 

провадження, скарги, заяви, клопотання та інші, передбачені законом процесуальні 

документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в 

порядку їх надходження підлягають обовʼязковій реєстрації в автоматизованій 

системі документообігу суду, яка здійснюється працівниками апарату відповідного 

суду в день надходження таких матеріалів. До автоматизованої системи 

документообігу суду в обовʼязковому порядку вносяться: дата надходження 

матеріалів, скарги, клопотання, заяви або іншого процесуального документа, 

прізвище особи, стосовно якої подані документи, та їх суть, прізвище 

(найменування) особи (органу), від якої (якого) надійшли документи, прізвище 

працівника апарату суду, який здійснив реєстрацію, інформація про рух судових 

документів, дані про суддю, який здійснював судове провадження, та інші дані, 

передбачені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, 

затвердженим Радою суддів України за погодженням з Державною судовою 

адміністрацією України [163]. 

Отже, сам текст КПК України містить вимоги, про те, що окремі питання 

кримінальної процесуальної діяльності регулюються Положенням про Єдиний 

реєстр досудових розслідувань та Положенням про автоматизовану систему 

документообігу суду. Окрім того, існує чимало нормативно-правових актів, що 

регулюють питання взаємодії органів досудового розслідування під час здійснення 

слідчих (розшукових) дій, проведення негласних слідчих (розшукових) дій тощо. 

Наприклад, Положення про організацію діяльності органів досудового 

розслідування Національної поліції України від 06. 07. 2017 № 570; Наказ про 

затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні від 

16. 11. 2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5; Наказ про затвердження Інструкції 
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про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та 

Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для 

участі в проведенні огляду місця події від 03. 11. 2015 № 339 та інші. 

Також знаходимо у частині 1 ст. 412 КПК України, що істотними 

порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог 

цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та 

обґрунтоване судове рішення [163]. При цьому привертає увагу деталізація, яка 

викладена у п. 2 ч. 2 ст. 412 КПК України про те, що судове рішення у будь-якому 

разі підлягає скасуванню, якщо рішення ухвалено незаконним складом суду [163]. 

А одним із нормативно-правових актів, який регулює підстави для визнання складу 

суду законним чи ні є Рішення Ради суддів України від 26. 11. 2010 № 30 та 

погоджене Головою Державної судової адміністрації України «Щодо Положення 

про автоматизовану систему документообігу суду» [271] (далі – Положення). Так, 

у розділі VIII «Автоматизований розподіл судових справ між суддями» вказаного 

Положення встановлені шляхи визначення судді або колегії суддів для розгляду 

конкретної справи або матеріалів кримінального провадження модулем 

автоматизованого розподілу. Зрозуміло, що порушення норм вказаного Положення 

тягне за собою визнання складу суду незаконним [271]. 

Таку ж підставу для скасування або зміни судових рішень при розгляді 

справи в суді касаційної інстанції визначено у п. 1 ч. 1 ст. 438 КПК України [163]. 

Отже, використане у ч. 2 ст. 1 КПК України поняття «інших законів України» 

потребує широкого розуміння шляхом тлумачення як сукупності нормативно-

правових актів, адже кримінальна процесуальна діяльність не може засновуватись 

виключно на вузькому розумінні лише як норм законів України.  

Для формулювання остаточного висновку також необхідно визначити роль 

практики Європейського суду з прав людини, яка не зазначена в ст. 1 КПК України 

як кримінальне процесуальне законодавство, а у ч. 2 ст. 8 КПК України 

наголошено, що принцип верховенства права у кримінальному провадженні 

застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та ч. 5 

ст. 9 КПК України встановила, що кримінальне процесуальне законодавство 
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України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав 

людини [163]. 

Вважаємо, що положення засади верховенства права та засади законності 

визначають застосування норм кримінального процесуального закону, при цьому 

деталізуючи його, а як джерело норм кримінального процесуального права 

визначають практику Європейського суду з прав людини, як своєрідну надбудову 

над кримінальним процесуальним законодавством та вектор у прийнятті 

процесуальних рішень. Вказане не суперечить думці Н. Р. Бобченко. Автор 

підкреслив, що судова практика – це не лише засіб забезпечення однакового 

розуміння і правильного застосування матеріального та процесуального закону у 

типових ситуаціях, але й індикатор стану правової системи, вказівник напрямів її 

вдосконалення [25, с. 7]. 

Також нагальним є вирішення питання про роль рішень Верховного Суду у 

системі кримінального процесуального законодавства. Звісно судові рішення 

Верховного Суду не є законодавством України. Водночас,  частина 5 ст. 4341 КПК 

України встановила, що суд, який розглядає кримінальне провадження в 

касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати таке 

кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде 

висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна 

для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої 

практики [163]. Положення про «формування єдиної правозастосовчої практики» 

вказують на своєрідну нормативність та обовʼязковість таких таких рішень для 

правозастосувачів.  

 З вище зазначеного можна підсумувати наступне: 

1. Термін «…та інших законів України» у ч. 2 ст. 1 КПК України 

необхідно розуміти як те, що у нього включаються як закони, так і інші акти 

Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, 

також і нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади. 

2. Необхідно внести зміни до ч. 2 ст. 1 КПК України, замінивши «та 

інших законів України» на «та інших актів законодавства України». 
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3. Практика Європейського суду з прав людини є джерелом 

кримінального процесуального права (підтвердили такий висновок 73 % опитаних), 

однак не є кримінальним процесуальним законодавством, оскільки не створює 

норму права, а її тлумачить [432, с. 44-47]. 

4. Рішення Великої Палати Верховного Суду необхідно вважати 

джерелом кримінального процесуального права. 

Однак, незважаючи на прогресивний характер норм КПК України та 

достатність часу для внесення системних змін до деяких законодавчих актів, у 

звʼязку з прийняттям КПК України існують суперечності між КПК України та 

«іншими законами». Наприклад, підтвердженням існуючої процесуальної 

нерівності сторін та не усунутої досі суперечності між правовими нормами двох 

нормативно-правових актів є ст. 71 Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоровʼя»: проведення судово-медичної і судово-

психіатричної експертиз призначається особою, яка проводить дізнання, слідчим, 

прокурором або судом у порядку, встановленому законодавством, для вирішення 

питань, що потребують спеціальних знань у сфері судової медицини або судової 

психіатрії [232]. 

Пункт 2.1. Інструкції про проведення судово-медичної експертизи, 

затвердженої наказом Міністерства охорони здоровʼя України від 17. 01. 95 р. № 6 

установлює: «Судово-медична експертиза проводиться згідно з постановою особи, 

що проводить дізнання, слідчого, прокурора, судді, а також за ухвалою суду» [131]. 

Інструкцією не передбачено проведення експертизи за клопотанням 

захисника або на договірних умовах. 

Зазначена норма суперечить змісту норми ч. 2 ст. 243 КПК України про 

залучення експерта на договірних умовах, у тому числі і для проведення 

обовʼязкової експертизи, яка повністю є судово-медичною та/або судово-

психіатричною і відповідно не дає реалізувати право на захист комплексно шляхом 

реалізації принципу процесуальної рівності сторін на засадах змагальності. 

Шляхом вирішення такої колізії може стати застосування  положень ч. 3 

ст. 9 КПК України про те, що закони та інші нормативно-правові акти України, 
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положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати 

КПК України, а при здійсненні кримінального провадження не може 

застосовуватися закон, який суперечить цьому КПК України [163]. Водночас, 

навіть такий шлях вирішення колізії не позбавлений проблемних аспектів практики 

його реалізації. Так, для судових експертів, які здійснюють вище зазначені 

експертизи, законодавство, що регулює їх діяльність є спеціальним по відношенню 

до КПК України, відсутні розроблені типові договори, інструкції по їх реалізації, і 

якщо підходити концептуально, то здійснення судово-медичної та/або судово-

психіатричної експертизи на оплатній основі можливо лише недержавними 

установами, що прямо заборонено ч. 3 ст. 7 Закону України «Про судову 

експертизу» оскільки виключно державними спеціалізованими установами 

здійснюється судово-експертна діяльність, пов’язана з проведенням 

криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз [119]. 

Звичайно, це не поодинокий випадок колізій норм права «інших законів» та 

КПК України, також існує значна кількість прогалин у самому КПК України, 

декларативних норм, механізм реалізації яких відсутній. Про це наголошувалось 

науковцями в їх дослідженнях [3, с. 92-97; 306, с. 93-97]. 

Втім, повертаючись до теми дослідження, зазначимо, що окрім перерахованої 

системи нормативно-правових актів, вплив на порядок кримінального 

провадження, на думку В. Т. Нора, також мають: 

1) Конституційний Суд України, який своїми рішеннями може визнати 

неконституційними окремі закони, інші нормативно-правові акти або їх окремі 

норми (положення); 

2) рішення і викладені в них правові позиції Європейського суду з прав 

людини, в яких дається тлумачення Конвенції (Євроконвенції) про захист прав 

людини і основоположних свобод; 

3) постанови Пленуму Верховного Суду України, прийняті ним до вступу 

в силу Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р., а зі 

вступом у силу останнього й постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ; 
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4) судові рішення Верховного Суду України, ухвалені ним після 

перегляду рішень судів у кримінальних справах, що набрали законної сили, але в 

яких міжнародна судова установа (Європейський суд з прав людини) встановила 

порушення Україною міжнародних зобовʼязань при вирішенні справи (п. 2 ст. 445 

КПК); 

5) нормативні акти Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури 

України, СБУ, МВС, Державної прикордонної служби України, Державної 

податкової адміністрації [75, с. 15-16]. 

Відповідно система кримінального процесуального законодавства України 

містить вичерпний перелік законів як нормативно-правових актів, зазначених у ч. 2 

ст. 1 Кримінального процесуального кодексу України, не включаючи до своєї 

структури судову практику, підзаконні нормативно-правові акти, видані органами 

державної влади на виконання та реалізацію Кримінального процесуального 

кодексу України тощо. 

Таким чином, у КПК України використовується вузький підхід розуміння 

кримінального процесуального законодавства як системи всіх упорядкованих 

законів, що врегульовують порядок кримінального провадження на території 

України, а також міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою 

України. 

Рішення Європейського суду з прав людини, постанови Пленуму Верховного 

Суду України, судові рішення Верховного Суду України, ухвалені ним після 

перегляду рішень судів у кримінальних справах, нормативні акти Кабінету 

Міністрів України, Генеральної прокуратури України, СБУ, МВС, Державної 

прикордонної служби України, Державної податкової адміністрації слід вважати 

джерелами, які необхідно використовувати учасникам кримінального 

провадження, якщо в них містяться норми права, котрі не суперечать 

кримінальному процесуальному законодавству і/або ліквідовують його прогалини 

[279, с. 110-113]. 

Установивши те, що входить до розуміння кримінального процесуального 

законодавства, визначимо ґенезу його становлення на території сучасної України, 
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із врахуванням того, що не лише кодифікація кримінального процесуального 

законодавства є формою кримінально-процесуального закону. 

 Учена Г. П. Власової зазначила, що у ході історичного розвитку 

кримінального процесу були напрацьовані певні традиції, положення, відбувалось 

становлення науки, удосконалювалася законотворча діяльність. При розробленні 

законопроектів враховувався досвід функціонування правоохоронних структур як 

у своїй, так і в інших державах, свої історичні умови, культурні, етнічні, 

географічні й інші фактори [54, с. 164]. 

Однак методологічне значення має періодизація становлення такого 

законодавства відповідно до перебування українських земель у складі територій 

інших держав, а також змін форм державного правління.  

На думку Б. Н. Зємцова будь-яка періодизація – це певне методологічне 

спрощення, оскільки в історії не буває чітких граней, після яких починається щось 

принципово нове. Насправді процес зародження нових соціально-економічних і 

політичних відносин та інститутів відбувається не одномоментно, і ніколи старі 

відносини та інститути не йдуть повністю в минуле, а лише видозмінюються і 

продовжують жити в нових умовах. Завдяки цьому народи і регіони зберігають 

свою соціокультурну специфіку [124, с. 8]. 

Учений А. І. Журба, підбиваючи підсумки з наведеного огляду періодів 

розвитку кримінального процесу, звернув увагу на стабільний зміст призначення 

кримінального судочинства, який відповідає процесуальній сутності його змісту – 

обслуговувати кримінальне право шляхом створення основи для його 

застосування. Водночас автор визнав, що постійно змінювалися сутність і 

принципи порядку досягнення призначення кримінального судочинства та зміст 

норм кримінального права. Залежно від історичного періоду в основі 

кримінального процесу переважав той чи інший тип кримінального провадження, 

що обумовлювало певний зміст його принципів, процесуальний статус його 

учасників тощо [105, с. 307]. 

Учений М. М. Михеєнко виділяє три історичні форми кримінального 

процесу: 1) обвинувальний (змагальний); 2) інквізиційний (розшуковий); 
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3) змішаний (континентальний). Історично ці форми послідовно змінювались одна 

одною. Водночас вони продовжують співіснувати в сучасному суспільстві. 

Поєднання історичного типу й історичної форми кримінального процесу 

називається видом кримінального процесу. Наприклад, ми можемо говорити про 

рабовласницький, феодальний чи обвинувальний процес. При цьому, звичайно, в 

різних історичних типах держав одна й та ж форма кримінального процесу зазнає 

певних змін, має свої модифікації, зберігаючи принципову, вихідну основу 

побудови [205, с. 163]. 

На думку Н. В. Малярчук, історія розвитку кримінального процесу свідчить, 

що спочатку у ньому переважали приватні засади. Дослідження періоду родового 

строю у суспільстві доводять, що першою формою застосування суспільно-

каральної влади було вигнання члена родової общини, який вчинив особливо тяжке 

порушення умов існування цієї общини. Рішення про вигнання приймалося на 

зборах общини та негайно виконувалось. І хоча дані про те, що таке вигнання 

відбувалося за скаргою будь-кого з членів роду та після спеціального розгляду 

справи відсутні, ця форма здійснення обвинувачення все ж має приватний характер, 

оскільки кожний проступок члена родової общини негайно ставав відомим усім 

родичам, які і здійснювали обвинувачення [197, с. 184-187]. 

У примітивному вигляді кримінальний процес зʼявився разом із першим 

суспільством і свідомістю. Першу форму кримінального процесу можна 

ототожнювати зі змістом помсти. В основі такого судочинства був емоційний 

елемент і всі «процесуальні» дії виконувала особа, якій було спричинено шкоду. 

Важко визначити час, коли діяв такий кримінальний процес. Не має сумніву в тому, 

що подібний період пройшла майже кожна держава. Перший процес більше 

нагадував приватно-позовний тип кримінального судочинства. Чіткого 

відокремлення кримінального процесу від матеріального права того часу не було. 

Тому і призначення кримінального судочинства знаходилося в поєднанні з 

матеріальним правом, в межах реалізації якого й застосовувалася сама помста [105, 

с. 307]. 
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У праці І. І. Присяжнюк зазначено, що від початку існування суспільства 

основою для вирішення конфліктів у ньому було звичаєве право. А з розвитком 

нормотворчої діяльності воно повністю перейшло до тексту законодавчих актів, в 

яких і знайшов своє першопочаткове закріплення інститут підтримання 

обвинувачення [260, с. 119]. Так, основними джерелами права у Скіфії були: звичай 

та правила, встановлені царською владою. Певний вплив на право справляла 

релігія. Скіфи уникали запозичення чужоземних звичаїв, особливо від еллінів, 

таврів, неврів та інших груп населення [128, с. 34-35]. 

У Київській Русі найдавнішим соціальним регулятором були звичаї, а 

наступним етапом у розвитку соціальних норм стала релігія. Її природа і причини 

виникнення більш складні. Релігія є підсумком розумової діяльності, а її предметом 

– регулювання морально-етичних відносин. Певне уявлення про язичницьких богів 

можна скласти з християнських повчань проти язичництва і казок. Традиційно 

вважається, що первинною формою права було звичаєве право. Звичайно, 

виникнення права не могло бути одномоментним подією, цей процес зайняв не 

одну сотню років. Ця версія зʼявилася, по-перше, через змішання права з судом, і, 

по-друге, тому, що нові суспільні відносини виникали дуже повільно. Ймовірно, 

княжий суд виник раніше права. Князь або його представники стали виконувати ті 

функції, які раніше виконувала громада в цілому. Судили на основі звичаїв, але це 

не було правом. Звичаї і закон мали свій власний предмет, і право виникло не 

шляхом заміни правових звичаїв законами, а завдяки виникненню нових соціально-

економічних відносин, які раніше звичаями не регулювалися: по-перше, це захист 

членів державного апарату, по-друге, регулювання майнових відносин [124, с. 25-

26]. 

На думку В. М. Тертишника, за часів Олега та Ігоря існувала кровна помста 

за вбивства та тяжкі злочини, а наряду з цим потерпілим надавалось право 

самовільно з застосуванням сили повертати викрадені речі Принцип зрозумілий – 

при неможливості молодою державою створити ефективні органи розслідування та 

судового захисту – захисти себе сам [338, с. 59]. 
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В. М. Іванов зазначає, що вінцем давньоруського права є кодифікований 

юридичний збірник «Руська правда» (термін «правда» тут означає закон). Оригінал 

Руської правди не зберігся. Вона дійшла до нас у 106 списках (дехто з дослідників 

називає іншу кількість списків – близько 300) – у літописах та юридичних 

збірниках ХІІІ–ХVIІ ст. Списки мають назви або за місцем їх знаходження 

(Синодальний – у бібліотеці Синоду, Академічний – у бібліотеці Академії наук, 

Троїцький – у Троїце-Сергієвій Лаврі), або за прізвищем осіб, які їх віднаходили 

(Карамзінський, Татищевський та ін.). Ці списки поділяють на три редакції – 

коротку, просторову та скорочену [128, с. 79]. 

На думку автора, третя редакція Руської правди – Скорочена (50 статей за ІV 

Троїцьким списком) – розглядається дослідниками як переробка у ХV, чи, навіть, 

у ХVIІ ст. одного зі списків Розширеної редакції. Аналіз змісту норм Руської 

правди, наявність великої кількості її списків переконують у практичній 

спрямованості цієї памʼятки давньоруського права. Вона насамперед допомагала 

суддям справедливо вирішувати справи на підставі чинного права, а сторонам – 

захищати свої права у суді [128, с. 81]. 

 І. Я. Терлюк стверджує, що до джерел руського права належать також 

збірники-компіляції з грецького та словʼянського права, які вже укладались на Русі. 

З таких збірників до нас дійшло два: «Законъ соудный людьмъ» та «Книга 

законнія». Норми, що містяться у першому документі, свідчать про нього як про 

кодекс кримінального права, з характерною особливою суворістю кримінальної 

репресії [336, с. 13, 23]. 

Щодо самого кримінального процесу, то в авторів знаходимо, що він мав 

змагально-обвинувальний характер, сторони в ньому були рівноправними [128, с. 

90], в основному обвинувальним [299, с. 189], або являє собою яскравий приклад 

змагальної організації процесу [243, с. 14]. 

 На думку М. М. Михеєнка, обвинувальний (змагальний) кримінальний 

процес. Ця форма називається обвинувальною, тому що порушення справи й увесь 

її дальший хід визначаються діями, зусиллями, ініціативою обвинувача (звичайно 

потерпілого), залежать від нього. Суд починає розгляд справи тільки на прохання 
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обвинувача. Згідно з цим обвинувальний процес зводиться в основному до 

розгляду справи в судовому засіданні. Розслідування справи до суду майже зовсім 

не ведеться, оскільки збирання доказів та їх подання в суд лежить на сторонах 

обвинувачення і захисту [205, с. 163]. 

 В. М. Тертишник  стверджує, що із прийняттям християнства (988 р.) поряд 

зі світськими діють також закони церкви. Проте без ознак інквізиційних процесів. 

Поступово, окрім церковних справ, до підсудності церковних судів стали 

переходити справи щодо зґвалтування, крадіжки жінок, розпусти, злочинів проти 

церкви та духовності. Суддями церковних судів ставали митрополити, єпископи, 

настоятелі монастирів. Діяльність таких судів регламентувалась Уставами 

Володимира Святого (996 р.) та Ярослава Мудрого (1051 р.) [338, с. 61]. 

У 30-х роках ХІІ століття на Русі у звʼязку з запровадженням феодального 

ладу були створені самостійні князівства, але судова система не зазнала значних 

змін. Лише у 50-х роках ХІV століття з початком експансії Литви на Україну та 

захопленням і утриманням українських земель польсько-литовським феодалами 

змінився устрій держави, що зкмовило зміни і у судоустрою, і у судочинстві. 

Українські землі були приєднані до складу сусідніх держав, єдина держава 

розпалася на князівства. Державність Русі фактично була ліквідована [29, с. 11]. 

Що ж до кримінального процесу Галицько-Волинського князівства, то на 

думку В. М. Іванова, судовий процес мав такі ж елементи, як і в Київській Русі, і 

мав змагальний характер [128, с. 124]. Серед джерел права – звичай, Руська правда, 

церковне законодавство [128, с. 125]. На думку І. Й. Бойка, головним джерелом 

писаного князівського права, яке регулювало здійснення судочинства, була Руська 

правда [26, с. 93]. 

Під час Литовсько-Руської держави, то на українських землях, що входили 

до складу Литовської держави, діяла досить строката система права. Спочатку, 

оскільки ці землі стояли на вищій правовій сходинці розвитку, ніж Литва, тут 

зберігався свій юридичний устрій. Основними чинними джерелами права деякий 

час були звичаєве давньоруське право та Руська правда. Великі князі й урядовці, не 

маючи, що протиставити розвиненій давньоруській правовій системі, змушені були 
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дотримуватися «старовини» й «давності» при вирішенні справ, посилаючись на ці 

джерела [128, с. 143]. 

Першим збірником, у якому містяться норми кримінального процесу був 

Судебник Великого князя Казимира IV. 

На думку В. М. Іванова, значно ширшою й ґрунтовнішою кодифікацією став 

Перший Литовський статут 1529 р., затверджений вальним сеймом під титулом: 

«Статут Вел. Кн. Литовського». Структурно він складався з 13 розділів і 264 

артикулів. У Статуті 1566 р. досконаліше систематизовано норми державного, 

приватного, кримінального, процесуального права, зафіксовано створення нових 

гродських, земських і підкоморських судів. Вдосконалення статутів тривало. 

Нарешті 1588 р. зʼявився Третій Литовський статут, який являв собою взірець 

законодавства і майже три століття діяв на українських землях. Він був прийнятий 

уже за часів Речі Посполитої [128, с. 145-146]. 

 І. Я. Терлюк зазначає, що Статут 1529 р. був першим у Європі 

систематизованим зводом законів різних галузей права. Він юридично закріпив 

основи суспільного і державного ладу, правове становище класів, станів і 

соціальних груп населення, порядок утворення, склад і повноваження деяких 

органів державного управління й суду. У перших трьох його розділах містилися в 

основному норми державного права або ж принципові положення з інших галузей 

права, у четвертому і пʼятому – сімейно-шлюбне і спадкове, у шостому – 

процесуальне, у сьомому – кримінальне, у восьмому – земельне, у девʼятому – 

лісове й мисливське, у десятому – цивільне, в одинадцятому, дванадцятому і 

тринадцятому – кримінальне й кримінально-процесуальне право. Розділи Статуту 

поділялися на статті (артикули). Вважається, що спочатку в Статуті було 244 (або 

245) статей, у 30-х роках XVI ст. до нього були внесені доповнення і редакційні 

поправки. У результаті, кількість статей збільшилася до 283 [336, с. 49-50]. 

 І. Й. Бойко стверджує, що питання процесуального права найповніше було 

врегульовано у Віслицькому статуті 1347 р. та Повному зводі статутів Казимира 

Великого 1420 р. На формування процесуального права Польського Королівства 

мали вплив правові системи західних європейських держав [26, с. 159]. 
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Актом Люблінської унії 1569 р. комплекс українських земель Великого 

князівства Литовського був вилучений із його складу і включений до Польського 

Королівства. Розпочався новий період перебування українських земель у складі 

Речі Посполитої. Польська експансія наклала певний відбиток на соціальну 

еволюцію українського суспільства [128, с. 172]. Правова система на українських 

землях після Люблінської унії 1569 р. формувалась на основі звичаєвого руського 

права та законодавчих документів польсько-литовського законодавства (статутів, 

судебників, сеймових постанов, привілеїв тощо). Королівські та великокнязівські 

грамоти, «Устава на волоки», Литовські статути визнавалися польськими судами 

основними джерелами чинного права. Звичаї, як джерело права, відійшли на 

останнє місце. Однак спочатку роль польського права у регуляції суспільного 

життя на українських територіях не була значною. У Польщі на той час ще не була 

вирішена проблема кодифікації права, хоча й діяли окремі збірники законів і 

статути. Зважаючи на це, більшість дослідників стверджують про рецепцію Річчю 

Посполитою більш розвиненої правової системи, що склалася у Великому 

князівстві Литовському на основі київського права. На українських землях 

продовжував діяти Другий Литовський статут 1566 р., який взагалі вважався 

українським [128, с. 183]. 

Що ж до кримінального процесу Запорізької Січі, то необхідно звернути 

увагу на наступне. Так, було внесено вагомі зміни до стану джерел та в розвиток 

права в Україні. Більшість джерел права, які функціонували в Україні в період її 

перебування у складі Речі Посполитої, на визволених землях були скасовані [336, 

с. 13]. 

На Запоріжжі склалася своєрідна правова система. Козаки не визнавали дії 

Статутів та магдебурзького права. Універсальним джерелом права на Січі було 

козацьке звичаєве право, яке регламентувало процедуру виборів козацької 

старшини, судочинство, правила воєнних дій, порядок землекористування, порядок 

укладання окремих видів договорів, види злочинів і систему покарань [128, с. 226]. 

«Рішительні пункти» 1728 р. видані у вигляді указу Петра ІІ у відповідь на 

петицію гетьмана Д. Апостола про повернення Україні прав, викладених в 
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Березневих статтях 1654 р., складалися з преамбули та 28 пунктів. Відтепер 

Генеральний суд складався з трьох українців і трьох росіян. Передбачалася 

можливість оскарження судових рішень не лише у Генеральному суді та у 

гетьмана, «яко президента того суду», а «бити чолом» колегії іноземних справ, до 

якої перейшло управління Гетьманщиною і безпосередньо імператорові [128, 

с. 271]. Процес українського конституціоналізму, започаткований Зборівським і 

Білоцерківським договорами, гетьманськими статтями другої половини ХVІІ ст., 

продовжили «Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького» [128, 

с. 272]. 

Так, у Конституції Пилипа Орлика знаходимо: «VII. Якщо хтось із Старшини, 

Полковників, Генеральних Радників, знатних козаків та всіх інших урядників, а 

також із рядових козаків учинить злочин, що шкодить Гетьманській честі, 

виявившись винним через нечестивий умисел або випадково, у такому разі 

подібних винуватців (злочину) не повинен карати сам Ясновельможний Гетьман із 

власної ініціативи і помсти, але таке правопорушення – і умисне, й випадкове – має 

підлягати (розгляду) Генерального Суду, який повинен винести рішення не 

поблажливе й не лицемірне, а таке, якому кожен мусить підкорятися, як 

переможений законом» [236, с. 284].  

До перших кодифікаційних актів В. М. Іванов  відносить збірник «Процес 

короткий приказний 1734 р.» (Повна назва: «Процес краткій приказній, чрез 

которій может отчасті, кто похощет, поразумети і познати порядки приказние з 

малого и болшие, виданій при резиденции гитманской, 1734 года августа… дня»). 

Основна частина документа була присвячена викладу норм процесуального права 

[128, с. 277], а також автор вказує про появу у 1743 р. Зводу, який називався «Права, 

за якими судиться малоросійський народ», щоправда ця назва, на думку автора, не 

відповідала змістові кодексу, бо він був універсальним збірником законів Війська 

Запорозького і містив норми державного, адміністративного, цивільного, 

кримінального та процесуального права. Упорядники створили власну систему 

розміщення матеріалів, яка істотно відрізнялася від тих, що застосовувались 

раніше, в тому числі й у використаних при роботі над кодифікацією джерелах [128, 
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с. 276]. Автор наголошує, що у процесуальному праві не було чіткого поділу на 

кримінально-процесуальне й цивільно-процесуальне. Однак у ХVIІІ ст. 

проявляється тенденція застосування обвинувально-змагального процесу при 

розгляді цивільних справ і слідчого (інквізиційного) при розгляді справ 

кримінальних [128, с. 284]. А у О. П. Герасимчука знаходимо, що попереднє 

слідство здійснював сам позивач – потерпілий, а в кримінальних справах, що 

зачіпали інтереси держави, – судові органи. Слідчі дії у судових документах 

називалися «шлякуванням» [67, с. 11].  

Що ж до кримінального процесу на українських землях у складі Російської 

імперії, то на думку В. М. Тертишника, на території, що перебувала під 

юрисдикцією Росії, діяла Руська Правда і вводяться в дію нові збагачені новими 

ідеями цікаві юридичні акти – Псковська судна грамота (1467 р.), Новгородська 

судна грамота (1471 р.). Новгород і Псков були першими містами-республіками з 

притаманним їм прагненням до демократії. Вищим органом влади і судової системи 

було Віче. Незначні справи розглядались сотниками та старостами волостей. Суд 

князя діяв уже як колегіальний орган за участю посадника та десяти представників 

бояр і жителів міста. Псковська судна грамота вперше запроваджувала участь у 

судочинстві захисника, встановлюючи, що малолітні, жінки, глухі, старі мали 

право запрошувати для захисту своїх інтересів у суді помічників – повірених. 

Перелік видів доказів поповнюється письмовими документами (як наслідок 

розвитку писемності та грамотності), речовими доказами (відшукування краденої 

речі). Рішення суду були письмові і виконувались приставами та іншими 

посадовими особами та слугами князя [338, с. 62]. 

У 1832 році Микола І затвердив Звід законів Російської імперії, який 

вводився в дію з 1 січня 1835 року. Серед прийнятих законів був і перший 

Кримінально-процесуальний кодекс, який називався «Про судочинство по 

злочинах». Це було історичною подією – закон щодо процедури розкриття, 

розслідування злочинів та судочинства був відокремлений від інших законів, 

норми процесуального права систематизовані, кодифіковані і системно викладені 

в окремому законодавчому акті. Кримінально-процесуальне право стало 
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самостійною галуззю права. Структура «першого КПК Росії», який можна вважати 

і першим Кримінально-процесуальним кодексом України, як частини єдиної 

Російської держави, включала сім розділів: про кримінальне судочинство взагалі; 

про попереднє розслідування; про слідчі дії; про провадження в суді першої 

інстанції; про ревізію кримінальних справ у суді другої інстанції; про виконання 

вироків; про особливі форми провадження [338, с. 68]. 

Однак це не було єдиним «кримінально-процесуальним законом». Так, на 

більшості українських земель, що перебували у складі Росії, до 40-х років ХІХ ст. 

продовжувало діяти місцеве право, зберігали чинність Литовські статути й 

збірники магдебурзького права. Російське законодавство в цей період 

застосовувалось лише на території Слобідсько-Української губернії [128, с. 343]. 

Принципові зміни відбулися в кримінально-процесуальному праві. За 

судовою реформою 1864 р. воно відокремилось у самостійну галузь. Важливе 

значення мало проголошення презумпції (із лат.– припущення) невинуватості, за 

яким особа, підозрювана або обвинувачена у вчиненні злочину, вважалася 

невинуватою доти, поки її винуватість не доведена судом. Систему характерних 

для феодального права формальних доказів замінила система вільної оцінки 

доказів за внутрішнім переконанням суддів. Досягненням кримінально-

процесуального права була регламентація стадій кримінального процесу: 

1) попередній розгляд, що складався з дізнання і попереднього слідства; 

2) віддання до суду; 3) підготовчі дії суду; 4) судове слідство з дебатами сторін; 

5) винесення вироку. Передбачалась можливість перегляду вироку в апеляційному 

й касаційному порядку [128, с. 350-351]. 

Учений А. В. Смірнов визначив російське кримінальне судочинство зразка 

1864 р. як змішаний процес французького морфологічного типу з переважанням на 

попередньому розслідуванні слідчо-розшукових ознак і змагальних – на наступних 

судових стадіях. Такий шлях німецьких рецепцій зрештою призвів російський суд 

до романської правової сімʼї, так що в цьому разі це був шлях «з варяг у греки». 

Надалі німецькі і французькі елементи, поєднуючись в різних пропорціях, дали 

радянський кримінальний процес [299, с. 193]. 
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У 1874 році О. Ф. Кістяковський стверджував, що в останній період (автор 

визначив 4 періоди історичного походження Кримінального Суду – Ю. Ц.) виникає 

необхідність у твердих процесуальних формах та ритуалах, що обмежують свавілля 

тим, які, будучи обрані суддями, відволікаються на владу над собі подібними; ця 

влада, якщо немає кордонів, то може легко стати небезпечною…Кодекси 

кримінального процесу, послідовні та чітко висловлені, невідомі першим періодам, 

мали зʼявитись лише в четвертому [145, с. 25-26].  

Що ж до кримінального процесу в Галичині, на Північній Буковині та 

Закарпатті, то зазначимо наступне. Так, частина територій перебувала під владою 

Австрії. 

Значна увага в Австрії приділялась кодифікації кримінально-процесуального 

права. Австрійський кримінальний процес мав у своїй основі загально-німецький 

кримінальний процес, сформований ще у 1532 р. в Constitutio Criminalis Karolina. У 

XVIII ст. кодифікація кримінально-процесуального права Австрії активізувалась. Її 

результатом було затвердження Марією Терезою кримінального кодексу 1768 р. 

Цей кодекс складався з 2-х частин, з яких перша регламентувала процесуальне, 

друга – матеріальне право. Але він не діяв в Галичині в частині матеріального 

права, але був затверджений і діяв в частині процесуального права з 1774 р. 

Наступним етапом розвитку австрійського кримінально-процесуального 

законодавства можна вважати загальну судову інструкцію від 23 лютого 1786 р., 

видану імператором Йосифом ІІ. До неї додавались зразки процесуальних 

документів і форми бланків, необхідні для здійснення судочинства [26, с. 727]. 

У 1803 р. було затверджено новий австрійський кримінальний кодекс, який 

містив норми і кримінального, і кримінально-процесуального права [26, с. 728]. 23 

липня 1853 р. австрійським парламентом було прийнято австрійський 

кримінально-процесуальний кодекс – перший нормативно-правовий акт 

Австрійської монархії, який розмежовував кримінальне (матеріальне) і 

кримінально-процесуальне право [26, с. 728].  

23 травня 1873 року австрійський цісар затвердив новий кримінально-

процесуальний кодекс, який з невеликими змінами діяв аж до розпаду Австро-
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Угорщини. Крім австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 р., діяла 

і значна кількість інших нормативно-правових актів, що містили процесуальні 

норми: закон про охорону приватної власності на будинок від 27 жовтня 1867 р., 

про охорону таємних листів і кореспонденції від 6 квітня 1870 р., розпорядження 

міністра юстиції від 21 жовтня 1908 р. про розгляд кримінальних справ щодо 

неповнолітніх [26, с. 729-730]. 

Кримінально-процесуальний кодекс 1853 р. суперечив демократичним 

нормам судочинства. У 1873 р. був затверджений новий Кримінально-

процесуальний кодекс, який з незначними змінами діяв до 1918 р. За цим кодексом 

судочинство базувалося на принципах усності і гласності, допускалась участь 

присяжних у розгляді тяжких злочинів, запроваджувалась ідея вільної оцінки 

доказів за внутрішнім переконанням суддів [128, с. 359].  

Сутністю змін у правовій системі на західноукраїнських землях, після 

включення їх до Австрії, була заміна застарілого польського законодавства на 

австрійське. Особливістю цього процесу було те, що Галичина стала місцем 

апробації нового австрійського законодавства [128, с. 356-358]. 

Що ж до «кримінального процесуального законодавства» Української 

Народної Республіки періоду Центральної Ради, Директорії, держави Гетьмана 

Скоропадського, визначимо наступне.  

(ІІІ) Універсал Української Центральної Ради проголосив, що Суд на Україні 

повинен бути справедливий, відповідний духові народу. З тією метою приписуємо 

Генеральному Секретарству Судових Справ зробити всі заходи упорядкувати 

судівництво і привести його до згоди з правними поняттями народу [470]. 

У Конституції УНР від 29 квітня 1918 р. знаходимо: 60. Суд в УНР 

одбувається іменем її. 61. Поступовання в суді має бути прилюдне і устне. 

62. Судова власть в рамках цівільного, карного і адміністраційного законодавства 

здійснюється виключно судовими установами. 63. Судових вирішень не можуть 

змінити ні законодатні, ні адміністраційні органи власти. 64. В яких випадках 

адміністраційні органи можуть накладати й екзекувати кари – про те рішає 

виключно закон. 65. Суд для всіх громадян Республіки один і цей самий, не 
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виключаючи й членів Всенародніх Зборів та членів Ради Народніх Міністрів, з 

захованням при цьому постанов параграфа 58 цього закона. 66. Найвищим Судом 

Республіки являється «Генеральний Суд УНР», зложений з колегії, вибраної 

Всенародніми Зборами на протяг пяти літ. 67. Генеральний Суд являється 

найвищою касаційною інстанцією для всіх судів Республіки і не може бути судом 

першої та другої інстанції та мати функції адміністративної власти. 68. В усім 

иншім організація і компетенція судів та особи і речевої приналежности судової 

установляється законом [155]. 

Судові та правоохоронні органи УНР та Центральної Ради у своїй діяльності 

переважно керувались кримінальним і кримінально-процесуальним 

законодавством Російської імперії зі змінами, внесеними Тимчасовим урядом [26, 

с. 747]. 

В. Т. Маляренко зазначив, що у період існування УКНР, Гетьманської 

держави, УНР часів Директорії в основу організації та діяльності судових органів 

(за винятком надзвичайних (військових) судів) були покладені здебільшого судові 

статути Російської імперії 1864 р. в їх первинній редакції [196, с. 74]. 

Також, на думку В. Т. Маляренка, судові статути 1864 р. зі змінами і 

доповненнями до них діяли ще деякий час після падіння царського самодержавства 

в Росії в результаті лютневої(1917 р.) революції [196, с. 70]. 

Учений А. Й. Рогожин визначив, що в Україні в перші роки існування 

радянської влади була створена досить розвинута система кримінально-

процесуальних норм, яка регламентувала порядок кримінального судочинства і 

забезпечувала реалізацію принципу законності в діяльності судових установ [276, 

с. 3]. 

Практика судової правотворчості отримала в Керівних засадах (у грудні 

1919 р. Наркомюст прийняв Керівні засади з кримінального права РРФСР) 

підтримку у вигляді принципу аналогії: при відсутності в законі конкретної норми, 

що дозволяє конкретний казус, до нього могли застосувати аналогічну норму і 

вирішити його за аналогією з іншим казусом, урегульованих цією нормою. Свобода 

тлумачення на практиці вела до сваволі [126, с. 578]. 
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У перших декретах й інструкціях радянської влади про суд, оскільки вони 

належали до процесуальної діяльності, можна відзначити дві взаємоповʼязані риси 

– демократичність форм і спрощення судочинства [450, с. 140]. 

На думку Б. Н. Зємцова, кримінально-процесуальна галузь права мала ті ж 

недоліки, що і цивільно-процесуальне право: низька професійна підготовка суддів, 

судове свавілля, бездіяльність касаційних інстанцій. Декрети регламентували 

процесуальне становище обвинувачених. Відмова від судових статутів 1864 року 

привела до того, що прокуратуру скасували, а аналогічний орган ще не виник. Саме 

тому з процесу зникла змагальність професіоналів – адвокатів і прокурорів, замість 

чого обвинувачений фактично залишався беззахисним: з одного боку, виступала 

держава (в особі революційних трибуналів або судді загального суду), з іншого – 

сам обвинувачений. Апеляція замінювалася касацією, що погіршувало становище 

засудженого. Розгляд особливо важливих справ у революційних трибуналах 

проходив без участі народних засідателів [124, с. 218]. 

Основи кримінального процесу встановлювалися Тимчасовим положенням 

про народні суди і революційні трибунали УСРР від 20 лютого 1919 р., 

Положенням про народний суд від 26 жовтня 1920 р., інструкцією «Про 

судочинство» від 3 червня 1919 р. та численними циркулярами Наркомюсту УСРР. 

Всі репресивні органи мали функції слідства, суду та виконували вироки. Так, 

«Положенням про Всеукраїнську і місцеві надзвичайні комісії» від 30 травня 

1919 р. Наркомюсту надавалось право застосовувати збройну силу у випадках 

контрреволюційних виступів, погромів та чорносотенних заворушень, проводити 

обшуки, арешти, облави, накладати заборону на майно, вести слідство та виносити 

вироки по справах у контрреволюції, шпигунстві та бандитизмі. З дозволу місцевих 

виконкомів вони мали право вести слідство та виносити вироки і з інших справ. 

Справи про найбільш небезпечні злочини розглядали революційні трибунали. При 

оцінці доказів і при визначенні покарань члени трибуналів керувалися декретами 

радянської влади і «власною революційною правосвідомістю». Попереднє слідство 

у деяких справах трибунали мали право визнавати непотрібним, а у політичних 

справах, відповідно до циркуляру Наркомюсту УСРР від 29 лютого 1920 р. «Про 
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прискорення провадження попереднього слідства», воно мало бути завершене 

протягом 48 годин. Судочинство було безперервним, а склад трибуналу незмінним. 

Право звинуваченого на захист істотно обмежувалося. Вироки трибуналів 

виконувались протягом 24 годин. Процедура розгляду кримінальних справ у 

народних судах врегульовувалась Тимчасовим положенням від 20 лютого 1919 р. 

Приводом до порушення кримінальної справи були постанови органів міліції, 

слідства, заяви громадян. Судові засідання здебільшого були відкритими. Справи 

про посягання на життя, зґвалтування, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, 

розбої, грабежі, підлог документів та підроблення грошових знаків розглядалися за 

участі шести народних засідателів, які мали однакові права з народними суддями. 

Рішення щодо проведення попереднього слідства у конкретних справах приймав 

народний суддя. Розгляд справ про найтяжчі злочини відбувався за участю 

обвинувача та захисника [128, с. 521-522]. 

Також були прийняті постанова ЦВК СРСР від 1 грудня 1934 р. «Про 

порядок ведення справ про підготовку або здійснення терористичних актів», 

постанова ЦВК СРСР від 14 вересня 1937 р., постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 

19 листопада 1934 р. про впровадження інституту підготовчих засідань [128, с. 

583].  

Найбільш негативний вплив на цю галузь права (кримінального 

процесуального права – Ю. Ц.) справила постанова ЦВК і РНК СРСР від 10 липня 

1934 р. «Про розгляд справ про злочини, що розслідуються Народним комісаром 

внутрішніх справ Союзу РСР і його місцевими органами». Багато категорій справ 

стали розглядатися без участі народних засідателів. В порушення Кримінально-

процесуального кодексу 1923 р., який вводив в якості основних принципів 

судочинства гласність, публічність, усність (підсудний мав право висловитися), 

1 грудня 1934 року Президія СРСР прийняла постанову, яка максимально спрощує 

порядок провадження по справах про терористичні акти проти працівників 

радянської влади: слідство у таких справах мало займати не більше 10 днів, 

обвинувальний висновок вручали обвинувачуваному за добу до розгляду його 

справи (замість трьох днів), справа слухалася без участі сторін (з судового 
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засідання усувався прокурор, присутність обвинуваченого теж не була потрібна), 

касаційне оскарження вироку та подача клопотань про помилування не 

допускались, вирок про вищу міру покарання виконувався негайно. Оскільки в 

конституціях СРСР були відсутні і норми, що закріплюють права і свободи 

радянських громадян, апелювати до них, обґрунтовуючи незаконність актів, які 

встановили позасудовому розправу над людьми, не мало сенсу. У Конституції 

1936 р. були закріплені демократичні принципи судочинства: право 

обвинуваченого на захист, підпорядкування суду тільки закону, гласність судового 

розгляду та інші принципи. Проте ЦВК СРСР 14 вересня 1937 р. вніс у КПК 

союзних республік зміни, що зʼявилися 1 грудня 1934 р. Застосування навіть цього 

КПК могло в якійсь мірі стримати масштаби репресій. Однак на практиці каральні 

органи його просто ігнорували [124, с. 263]. 

На думку М. А. Чельцова, із загальносоюзних законів процесуального 

характеру потрібно відзначити закон від 14 вересня 1937 р., який встановив деякі 

особливості судового розгляду справ про контрреволюційну діяльність і диверсії; 

вручення обвинувального висновку за добу до засідання, недопущення касаційного 

оскарження і негайне приведення у виконання вироків про вищу міру покарання, 

відхилення клопотань засуджених про помилування. Ряд процесуальних питань – 

аж до видання КПК Союзу РСР – був дозволений директивними вказівками 

Пленуму Верховного суду СРСР і Прокурора СРСР, спрямованими на підняття 

роботи суду і прокуратури на вищий рівень [450, с. 164]. 

У роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) кримінальний процес, на 

думку Б. Н. Зємцова, характеризується тим, що норми цієї галузі права і без того 

жорсткі та нелюдські, а в роки війни стали ще більш тяжкими: в місцевостях, в яких 

оголошений воєнний стан, військові трибунали могли розглядати справи протягом 

24 годин, після вручення обвинувального висновку обвинуваченому. Касаційному 

оскарженню такі вироки не підлягали, у справах про порушення трудової 

дисципліни попереднє слідство не проводилося, були скорочені терміни розгляду 

справ у випадках ухилення від мобілізацій, спекуляції, обважування покупців, 

зловживанні при розподілі продовольчими і промтоварними картками [124, с. 274]. 
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 А. Л. Ривлін (праця 1971 року – Ю. Ц.) стверджує, що до діючого загально-

союзного кримінально-процесуального законодавства належать: 

1. Основи законодавства про судоустрій Союзу РСР, союзних і 

автономних республік 1958 р. 

2. Основи кримінального судочинства Союзу РСР і союзних республік 

1958 р. 

3. Положення про Верховний Суд Союзу РСР 1957 р. 

4. Положення про військові трибунали 1958 р. 

5. Положення про прокурорський нагляд в СРСР 1955 р. 

6. Положення про військову прокуратуру 1966 р. 

7. Положення про попереднє взяття під варту 1969 р. 

До кримінально-процесуального законодавства союзних республік належать: 

1. Закони про судоустрій союзних республік. 

2. Кримінально-процесуальні кодекси союзних республік 1959–

1961 років [265, с. 14-15]. 

Чинний (у 1987 році – Ю. Ц.) в Українській РСР Кримінально-процесуальний 

кодекс був прийнятий 28 грудня 1960 р. та введений у дію з 1 квітня 1960 р. Це вже 

третій КПК УРСР. Перший був прийнятий в 1922 р., а другий – в 1927 р. [204, 

с. 104]. 

 «Ахіллесовою пʼятою» радянського кримінального процесу стало 

нехтування принципом безпосередності дослідження доказів. Всі його значення 

було зведено до таких, що банально звучать в середині XX ст. сентенцій типу: суд 

зобовʼязаний допитати підсудного, свідків та інших осіб, заслухати висновки 

експертів, оглянути речові докази й оголосити документи. Навряд чи кому-небудь 

із суддів прийде зараз в голову «настрочити» вирок в дусі розшукового процесу 

прямо за матеріалами досудового розслідування, без жодного судового розгляду. У 

той же час в КПК не знайшли закріплення такі найважливіші права 

обвинуваченого, що випливають з даного принципу, як право на очну ставку зі 

свідками обвинувачення; право на виклик і допит свідків захисту «на тих же 

умовах, які існують для свідків, що дають показання проти нього» (п. «е» ст. 14.2 
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Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р); обовʼязок 

слідчого і суду прагнути до отримання доказів первинних, не обмежуючись 

похідними [299, с. 198]. 

Водночас у науковій літературі (1985 р. – Ю. Ц.) знаходимо, що єдиним 

джерелом кримінально-процесуального права є закон як акт найвищої державної 

влади Союзу РСР та союзних республік [303, с. 23]. Зміни та доповнення до 

кримінального процесуального законодавства можуть відбуватись через Укази 

Президій Верховної Ради СРСР та президій Верховних Рад союзних республік, які 

потім підлягають затвердженню на сесії Верховної Ради Союзу РСР або на сесії 

Верховної Ради союзної республіки. Для забезпечення правильного та однакового 

застосування кримінально-процесуального законодавства важлива роль належить 

Верховному Суду СРСР та Генеральному прокурору СРСР, а також Верховним 

судам союзних республік [303, с. 23]. У праці М. М. Михеєнко знаходимо про роль 

Верховного суду РСР у прийнятті спеціальної постанови з питань застосування 

норм, що регулюють доказування в кримінальному процесі. Автор зазначає, що 

необхідним є подальше удосконалення напрямку уточнення та конкретизації норм 

доказового права [204, с. 150]. 

Керівні розʼяснення Верховного Суду СРСР, накази й інструкції 

Генерального Прокурора СРСР не можуть створювати нові кримінально-

процесуальні норми, вони направлені на забезпечення їх точного і неухильного 

виконання, усунення недоліків, що існують у правозастосовній практиці [303, 

с. 24]. 

Перша редакція ст. 3 Кримінально-процесуального кодексу України 

1960 року визначила, що провадження в кримінальних справах на території 

України здійснюється за правилами цього Кодексу незалежно від місця вчинення 

злочину. При провадженні в кримінальній справі застосовується кримінально-

процесуальний закон, який діє відповідно під час дізнання, попереднього слідства 

або судового розгляду справи. Норми цього Кодексу застосовуються при 

провадженні в справах про злочини іноземних громадян, за винятком осіб, які 

користуються правом дипломатичної недоторканності. Норми цього Кодексу 
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застосовуються і в справах про злочини осіб без громадянства [164]. А 

стаття 1 Кримінально-процесуального кодексу України «Призначення 

Кримінально-процесуального кодексу України» встановила, що призначенням 

Кримінально-процесуального кодексу України є визначення порядку провадження 

у кримінальних справах [164; 418, с. 420-425]. 

Вищезазначене обумовило підтримку наукової думки про те, що у 

дослідженні розвитку кримінального судочинства підкреслюється вплив інших 

держав, під владою яких перебувала територія сучасної України. Відбувається цей 

вплив і нині, але, як і раніше, необхідно вдосконалювати кримінальний процес 

шляхом привнесення всього передового, що містять законодавства інших держав. 

Судовий розгляд має відбуватися на основі процесуальних норм, що гарантують 

дотримання європейських стандартів у сфері забезпечення прав людини, рівність 

сторін і змагальність перед неупередженим судом, справедливість, законність і 

обґрунтованість судових рішень [122, с. 12].  

 

 

1.3. Кримінальна процесуальна діяльність: через призму системного 

підходу 

 

Дослідження сутності поняття кримінально-процесуальної діяльності як 

системи має теоретичне і практичне значення. При її зʼясуванні ми зможемо 

вирішити проблему наукового характеру: зʼясування сутності поняття, а також 

прикладного – усунути недоліки реалізації права під час кримінально-

процесуальної діяльності. 

Так, І. В. Гловюк зазначає, що реальне значення дослідження цього 

правового явища значно ширше; враховуючи це, не буде перебільшенням 

сприймати кримінально-процесуальну діяльність як один із найважливіших 

концептів кримінально-процесуальної доктрини. Адже правильне та 

несуперечливе визначення поняття, виявлення її структури та змісту дозволяє, по-

перше, побудувати логічну послідовність протікання цієї діяльності (тобто 
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визначити її стадії та етапи), по-друге, створити несуперечливу теорію правових 

засобів кримінально-процесуальної діяльності, по-третє, визначити систему 

субʼєктів кримінально-процесуальної діяльності, встановивши їх функціональні 

ознаки, що дасть можливість побудувати цілісну та несуперечливу систему 

кримінально-процесуальних функцій. Це лише найважливіші питання, що є 

похідними від визначення поняття, змісту, структури кримінально-процесуальної 

діяльності, але навіть їх перерахування вже дозволяє однозначно стверджувати про 

необхідність детального дослідження поняття, змісту, сутності та структури 

кримінально-процесуальної діяльності [72, с. 462]. 

Бібас Стефанос стверджує, що прірва розділяє інсайдерів та аутсайдерів у 

системі кримінального правосуддя. Інсайдери, які керують системою 

кримінального правосуддя, – судді, поліція, і особливо прокурори, мають 

інформацію, владу та власні інтереси, які значно впливають на процес та 

результати кримінальної юстиції. Аутсайдери-жертви злочинів, інші громадяни 

вважають систему неприємною, невідʼємною та неспокійною. В результаті 

взаємодії цих двох видів розуміння виникає спіраль: інсайдери застосовують 

правила, як вважають за потрібне, інші намагаються обмежувати їх новими 

правилами, а інсайдери знаходять способи ухилятися від нових правил чи 

маніпулювати ними. Прогалина між інсайдерами та іншими людьми знижує 

інструментальну, моральну та виразну ефективність кримінальної процедури щодо 

забезпечення основних цілей кримінального закону. Прірва затьмарює 

стримувальні та виразні послання закону, а також його ефективність у допомозі 

потерпілим; це погіршує довіру до закону та законність; це провокує все більш 

драконівські реакції людей; і це перешкоджає громадському моніторингу [478, 

с. 911]. Тому встановлення сутності кримінальної процесуальної діяльності як 

системи є необхідною як з теоретичної точки зору, так і для усунення розбіжностей 

її розуміння усіма учасниками кримінального провадження. 

Для зʼясування сутності поняття «кримінально-процесуальної діяльності» 

звернемо увагу на те, що семантика є поєднанням «кримінального процесу» для 
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деталізації поняття «діяльність». Розкриємо поняття «діяльність», яким будемо 

оперувати у нашому дослідженні.  

Так, у Великому тлумачному словнику сучасної української мови дане 

поняття трактується як: 1. Застосування своєї праці до чого-небудь; 

2. Функціонування, діяння органів живого організму; 3. Виявлення сили, енергії 

чого-небудь [31, с. 306]. 

Людська діяльність − процес (процеси) активної взаємодії субʼєкта з 

обʼєктом, під час якого субʼєкт задовольняє будь-які свої потреби, досягає мети. 

Діяльністю можна назвати будь-яку активність людини, якій вона сама надає 

деякий сенс. Діяльність характеризує свідому сторону особистості людини (на 

відміну від поведінки) [90]. 

 С. Д. Максименко стверджує, що діяльність людини – це свідома активність, 

що виявляється в системі дій, спрямованих на досягнення мети [192, с. 53]. 

Діяльність − це активність людини, що має усвідомлюваний характер і 

спрямована на досягнення поставленої мети, що визначається потребою [286, 

с. 184]. 

У психологічному словнику М. Й. Варія поняття діяльність людини 

інтерпритується як свідома активність, яка виявляється в системі доцільних дій, 

спрямованих на досягнення поставленої мети [36, с. 203]. 

У словнику тлумачиться поняття «діяльність» – це внутрішня і зовнішня 

активність людини, яка спрямована на особистісні зміни, трансформація предметів 

та явищ залежно від потреб людини, а також створення нових [36, с. 203]. 

Аналізуючи кримінально-процесуальну діяльність, як різновид людської 

діяльності, необхідно звернути увагу, що ця діяльність носить свідомий характер, 

має мету, використовує різні засоби тощо. Однак кримінально-процесуальна 

діяльність не завжди знаходить свій прояв у зовнішній активності. Внутрішня 

активність у кримінальній процесуальній діяльності присутня завжди, а зовнішня 

активність, що обовʼязково обґрунтовується як тактичний прийом (наприклад, 

відмова від проведення слідчої (розшукової) дії; вчинення процесуальної дії в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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останні години або день процесуального строку (затягування) тощо), може бути 

відповідно відсутня. 

Тому, під час зʼясування сутності поняття «кримінально-процесуальна 

діяльність» як система, ми прихильні думки колег-науковців, які зазначили, що 

така діяльність охоплює всі дії та рішення у кримінальній справі [14, с. 271] та 

відносять у якості елементів кримінально-процесуальної діяльності тільки ті дії, які 

регламентовані (а не чітко визначені – Ю. Ц.) нормами кримінально-

процесуального права та реалізуються у кримінально-процесуальних 

правовідносинах [72, с. 466]. 

Підтримуючи думку Л. В. Карабут, можна зробити висновок про те, що 

кримінально-процесуальна діяльність являє собою складне явище [139, с. 93]. У 

системі суспільних відносин кримінально-процесуальна діяльність і повʼязані із 

нею правовідносини є лише підсистемою. Але, як і будь-яка система, кримінально-

процесуальна діяльність має виконувати певні функції, які б узгоджувалися із 

наслідками функціонування системи вищого рівня [140, с. 111]. 

У продовженні зʼясування сутності поняття «кримінально-процесуальна 

діяльність як система», варто звернути увагу на те, що це необхідно здійснювати 

також через взаємозалежність понять «кримінальний процес як кримінально-

процесуальна діяльність».  

Ю. К. Якімовіч визначив, що кримінальний процес можна розглядати як 

провадження, діяльність у конкретній кримінальній справі [467, с. 3]. 

Так, учені Л. Д. Удалова і В. В. Рожнова стверджують, що кримінальний 

процес як специфічний вид діяльності − це врегульована кримінальним 

процесуальним законом діяльність органів досудового розслідування, прокуратури 

і суду за участю фізичних та юридичних осіб, спрямована на розслідування 

кримінальних правопорушень, викриття осіб, які їх вчинили, здійснення 

правосуддя у кримінальному провадженні (кримінальній справі), а також на 

вирішення питань, повʼязаних із виконанням судових рішень [147, с. 10]. 

 Л. М. Лобойко трактує поняття «кримінальний процес» як діяльність 

сторони обвинувачення і суду із застосування, а сторони захисту, потерпілого та 
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інших осіб із виконання і використання норм кримінального процесуального права. 

Автор зазначає, що підхід до кримінального процесу як до діяльності переважає в 

теорії процесу. Причина цього вбачається у динамічності руху процесу, що не дає 

можливості прослідкувати швидку і часту зміну обʼєкта, субʼєкта і змісту 

кримінальних процесуальних відносин. Як і будь-яку іншу людську діяльність, 

кримінальний процес, на думку Л. М. Лобойка, характеризують такі категорії: 

мета, завдання, функції, учасники, засоби, спосіб, структура, форма, гарантії, 

строки, витрати [180, с. 10]. У праці 2005 року учений визначив, що структура 

кримінального процесу – це обʼєднання елементів процесу, що робить його 

цілісним утворенням. Сруктура кримінального процесу, згідно Л. М. Лобойка, є у 

статичному та динамічному стані. При цьому, у статичному стані відображається у 

матеріалах закінченої провадженням кримінальної справи, а у динамічному  стані 

– це сукупність елементів діяльності. Структурними елементами, що відображають 

його динаміку, на думку вченого, є стадії [205, с. 15]. 

 В. В. Рожнова та Д. О. Савицький  стверджують, що кримінальний процес як 

специфічний вид діяльності – це врегульована кримінально-процесуальним 

законом діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду за участю 

інших фізичних та юридичних осіб, спрямована на розслідування кримінальних 

правопорушень, викриття осіб, які їх вчинили, здійснення правосуддя у 

кримінальному провадженні, а також на вирішення питань, повʼязаних із 

виконанням судових рішень [277, с. 13].  

На думку М. С. Строговича, діяльність органів слідства, прокуратури та суду 

при розслідуванні і вирішенні кримінальної справи не є механічним зʼєднанням 

окремих різносторонніх дій: всі ці дії регламентовані законом та направлені на 

виявлення всіх обставин справи, на встановлення істини у справі. Тому 

кримінальний процес є системою дій органів слідства, прокуратури та суду, які 

розслідують та вирішують кримінальні справи [325, с. 30]. 

Учені Т. Н. Добровольська та П. С. Елькінд стверджують, що основними 

компонентами кримінального процесу є кримінально-процесуальна діяльність 
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відповідних субʼєктів у правовідносинах, які складаються між ними в процесі цієї 

діяльності [464, с. 234].  

Таким чином, розглядаючи кримінальний процес як кримінальну 

процесуальну діяльність можна простежити систему − спільні ознаки, які в своїй 

сукупності утворюють це поняття. До них належать: 

1) це різновид соціальної діяльності (специфічний вид діяльності); 

2) врегульована кримінальним процесуальним законом; 

3) є різними формами реалізації права (використання, дотримання, 

виконання та застосування права). 

Наявність специфічного кола субʼєктів, спрямованість на розслідування, 

викриття осіб, завдання тощо враховано в ознаці − «врегульована кримінальним 

процесуальним законом». Оскільки лише кримінальний процесуальний закон у 

розумінні ст. 1 Кримінального процесуального кодексу України [163; 279, с. 110-

113] визначає порядок кримінального провадження, який включає у себе всі 

елементи: завдання, мету, субʼєктів, обʼєкт, засоби, прийоми, процесуальні рішення 

тощо. 

Спираючись на наукові дослідження, де поняття «кримінально-процесуальна 

діяльність» аналізується окремо (не через розуміння кримінального процесу в 

контексті специфічного виду діяльності), зазначимо наступні розуміння її сутності.  

 О. П. Кучинська та О. А. Кучинська зазначають, що кримінально-

процесуальна діяльність за своїм змістом становить систему передбачених законом 

процесуальних дій та рішень органів досудового слідства, прокурора, судді, суду 

та інших субʼєктів кримінального процесу [173, с. 8]. 

На думку Л. В. Карабут, кримінально-процесуальна діяльність − це дії 

органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, а також фізичних і 

юридичних осіб, які залучаються до неї в межах провадження у кримінальній 

справі [139, с. 96]. 

 І. В. Гловюк кримінально-процесуальну діяльність трактує як систему 

взаємоповʼязаних процесуальних дій та рішень субʼєктів, які тим чи іншим чином 

беруть участь у кримінальному судочинстві та наділяються у звʼязку із цим 
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кримінально-процесуальною компетенцією або кримінально-процесуальним 

статусом, яка урегульована нормами кримінально-процесуального права та 

спрямована на забезпечення належного застосування норм матеріального 

(найперше − кримінального) права шляхом швидкого, повного та обʼєктивного 

встановлення обставин у справі, справедливого судового розгляду, умовами якої є 

охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ній 

участь [72, с. 466-467]. 

 Р. М. Шехавцов кримінально-процесуальною діяльністю вважає систему 

процесуальних та інших дій субʼєктів кримінального процесу по пізнанню події 

злочину, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб 

відповідними до закону способами та засобами, що відображаються в 

процесуальних і інших документах та виступають в якості підстав для прийняття 

процесуальних рішень, спрямованих на вирішення завдань кримінального 

судочинства [458, с. 96]. 

Кримінально-процесуальна діяльність, на думку Л. В. Карабут, маючи 

правову природу, постає як складна система процесів (діяльностей) із реалізації 

норм права. Одні з цих процесів ініціюються уповноваженими державними 

органами, інші − заінтересованими субʼєктами та субʼєктами, які залучаються до 

участі у кримінально-процесуальній діяльності. Процеси реалізації норм права 

здійснюються у порядку, визначеному кримінально-процесуальним законом. Для 

кримінально-процесуальної діяльності є характерним, що у часі її здійснення 

реалізуються також і норми, які встановлюють цей порядок [139, с. 95]. 

Автор вважає, що вона є складним явищем, бо «збирає до купи» невизначену 

на початку кількість відносно самостійних, але тісно повʼязаних між собою 

процесів реалізації (застосування, використання, дотримання, виконання) норм 

права. Зважаючи на функціональне призначення кримінально-процесуальної 

діяльності, основними серед цих процесів є застосування норм кримінального та 

кримінально-процесуального права. Однак ці процеси не можуть існувати у відриві 

від «неосновних» процесів реалізації норм права, у тому числі й інших, окрім 

кримінального та кримінально-процесуального, галузей права [139, с. 96]. 
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Аналізуючи вищезазначені підходи, спільними ознаками цієї діяльності, які 

у підсумку є системоутворюючими факторами поняття «кримінально-

процесуальна діяльність», є такі: 

1) стосується вузької сфери суспільного життя; 

2) полягає у системі дій та рішень; 

3) передбачена кримінальним процесуальним законодавством України; 

4) здійснюється судом, сторонами та іншими учасниками кримінального 

провадження; 

5) можлива лише у межах кримінального провадження; 

6) спрямована на виконання завдань кримінального провадження; 

7) знаходить своє матеріальне вираження у протоколах процесуальних дій 

та додатках до них, журналі судового засідання, а також носіях інформації, на яких 

за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії. 

При проведенні анкетування респондентам було запропоновано обрати 

декілька варіантів того, які на їх думку фактори поняття «кримінально-

процесуальна діяльність» є системоутворюючими. Результати наступні:  

1) стосується вузької сфери суспільного життя – 20 %; 

2) полягає у системі дій та рішень – 36 %; 

3) передбачена кримінальним процесуальним законодавством України – 

64 %; 

4) здійснюється судом, сторонами та іншими учасниками кримінального 

провадження – 48 %; 

5) можлива лише у межах кримінального провадження – 11 %; 

6) спрямована на виконання завдань кримінального провадження – 44 %; 

7) знаходить своє матеріальне вираження у протоколах процесуальних дій 

та додатках до них, журналі судового засідання, також носіях інформації, на яких 

за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії – 20 %; 

8) усі вище зазначені – 40 %. 

Окрім того, кримінально-процесуальна діяльність полягає у діях та рішеннях, 

які обовʼязково повʼязані з інформацією. Згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України 
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«Про інформацію» інформація − будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 

збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [117].  

У кримінально-процесуальній діяльності використовується інформація, яка є 

двох видів: 1) фактичні дані, отримані у передбаченому Кримінальним 

процесуальним кодексом України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, 

слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що 

мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; 

2) інша інформація, що стосується кримінального провадження (наприклад, норми 

кримінального процесуального законодавства; інформація про досвід колег у 

тактиці проведення слідчих (розшукових) дій та методиці розслідування, 

проведення судового розгляду кримінального провадження або конкретної 

процесуальної дії тощо). Можна однозначно стверджувати, що інформація є однією 

із складових кримінально-процесуальної діяльності. 

На думку О. В. Пархоменка, трудова діяльність людини має складну 

інформаційно‐знаннєву структуру, яка залежить від епохи і характеру соціуму, від 

технологічного й соціального розвитку. Зрозуміло, що інформаційно‐знаннєвий 

простір суспільства єдиний, але в ньому живуть різні люди зі своїми 

індивідуальними і інтелектуальними можливостями, а тому навколо кожної 

людини формується свій особистий як інформаційний, так і знаннєвий простір, 

який відображає індивідуальні риси людини. Інформація і знання є принципово 

необхідною категорією для задоволення всіх видів потреб як на рівні суспільства, 

так і на рівні окремої людини [240, с. 142], в т.ч. і у межах кримінального 

провадження. 

Успішне виконання будь-якої діяльності потребує від людини оволодіння 

необхідними засобами. Насамперед воно передбачає вироблення в людини вмінь і 

навичок користування ними для досягнення поставленої мети. При застосуванні 

тих чи інших інструментів, способів виконання діяльності кожна людина перш за 

все уявляє, як діяти, як застосовувати ті чи інші знаряддя [286, с. 188]. 
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Таким чином, можна стверджувати, що інформація у кримінальному 

провадженні є і предметом кримінально-процесуальної діяльності (фактичні дані), 

і одним із засобів її реалізації. 

Відповідно сутність кримінально-процесуальної діяльності необхідно 

зʼясовувати через систему ознак, які їй притаманні. Ця система складається із того, 

що кримінально-процесуальна діяльність стосується вузької сфери суспільного 

життя; полягає у системі дій та рішень; передбачена кримінальним процесуальним 

законодавством України; здійснюється судом, сторонами та іншими учасниками 

кримінального провадження; можлива лише у межах кримінального провадження; 

спрямована на виконання завдань кримінального провадження; знаходить своє 

матеріальне вираження у протоколах процесуальних дій та додатках до них, 

журналі судового засідання, а також носіях інформації, на яких за допомогою 

технічних засобів зафіксовано процесуальні дії; її предметом та засобами реалізації 

є інформація 2-х видів: фактичні дані та інша інформація, що стосується 

кримінального провадження [438, с. 138-146]. 

Також чинний Кримінальний процесуальний кодекс України містить ряд 

понять та положень, котрі, з метою удосконалення процесуальної діяльності 

слідчих і судових органів, потребують додаткового тлумачення. Одним із них є 

«належна правова процедура», що вживається в контексті ст. 2 КПК України. Зміст 

цього поняття ясний та зрозумілий усім. Однак при більш глибокому осмисленні 

та філософському розумінні її як системи, виникає ряд суперечностей та плутанин. 

Адже вона має мінімум два шляхи до розуміння її сутності: з точки зору тих, хто її 

здійснює та тих, до кого вона застосовується. 

Так, стаття 2 КПК України, визначаючи завдання кримінального 

провадження, встановлює вектор кримінальної процесуальної діяльності. Одним із 

них є «…щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована 

належна правова процедура» [163]. 

Згадане поняття «належна правова процедура» є системним явищем, 

комплексність якого можна простежити і з точки зору теорії, встановлюючи 

особливості поєднання понять «належна процедура» та «правова процедура», і з 
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точки зору зʼясування системності механізму реалізації належної правової 

процедури в межах кримінального провадження. 

Що ж до першого. Поняття «процедура» (в контексті поняття «правова 

процедура») використано законодавцем також у назві Параграфа 3 Глави 28 

Розділу IV КПК України «Процедура судового розгляду». Попередньо та надалі 

посилання у КПК України на поняття «процедура» відсутні. Що ж розуміє 

законодавець, використовуючи таку правову категорію у змісті КПК України? 

Норми КПК України містять наступні схожі поняття «правова процедура», 

«процес», «провадження», «здійснення провадження», «діяльність», «процесуальні 

дії», «прийняття процесуальних рішень». Змістовне навантаження їх різне, втім, всі 

вони динамічні, передбачені КПК України та повʼязані із активними діями 

учасників у звʼязку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність. 

На думку Т. Ю. Баришпольської, під правовою (юридичною) процедурою 

варто розуміти систему складених у певній послідовності правових відносин, 

спрямованих на досягнення правового результату, який може виражатися у 

формуванні юридичних норм, виникненні або припиненні існування субʼєктів 

права, попередженні правопорушень або у виникненні, реалізації, зміні чи 

припиненні певних правовідносин, а також в інших правових наслідках; всі 

правовідносин, що складають процедуру, є процедурними правовідносинами [15, 

с. 9]. 

 О. О. Середа розкриває поняття «правової процедури» як нормативно 

врегульованої певної послідовності дій, повʼязаних цільовим напрямком, що 

здійснюються в імперативній чи диспозитивній формах, у певні строки, а 

результати здійснення дій мають юридичну фіксацію [289, с. 4] 

Прийнято вважати, що процедура як загальносоціальне явище є системою, 

яка:  

а) орієнтована на досягнення конкретного соціального результату;  

б) складається з послідовно змінюваних один одним актів поведінки, 

ступенів діяльності;  
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в) створює модель розвитку, руху якогось явища, що закріплюється на 

нормативному рівні;  

г) ієрархічно побудована; 

 д) знаходиться в динаміці, розвитку; 

 е) має складний характер [332, с. 259]. 

Насамперед ми говоримо про те, що процедура є певною системою дій, які 

структурно акумулюються в певну діяльність, тобто якусь соціальну активність 

взаємодії субʼєкта з навколишнім середовищем, у рамках якої він задовольняє які-

небудь свої потреби, досягає мети. Діяльністю можна назвати будь-яку активність 

субʼєкта, якій він сам надає деякий сенс. Варто розрізняти правову та юридичну 

діяльність, відповідно можна говорити про три взаємоповʼязаних, але які не є 

абсолютно тотожними поняттями, − правові процедури та юридичні процедури, які 

зі свого боку корелюють загально родове поняття процедур у праві. Специфікація 

юридичних процедур визначається субʼєктним складом − обовʼязковим 

лідируючим учасником таких процедур має бути орган публічного управління, 

іншими словами – це процедури публічно-правового ряду. Крім того, можна 

говорити про фактичні (організаційні) процедури, які супроводжують процедури в 

праві, але прямих юридичних наслідків не тягнуть і при цьому можуть в 

узагальненому вигляді мати нормативну регламентацію [102]. 

Відповідно «правова процедура», в межах КПК України, є встановленою 

кримінальним процесуальним законодавством системою ієрархічно побудованих 

алгоритмів дій учасників кримінального провадження, моделлю розвитку 

кримінальних процесуальних відносин.  

«Належну процедуру» необхідно тлумачити відповідно семантики поняття 

«належний». «Належний» і як «..який потрібний, необхідний; відповідний», і «…як 

належне − як те, що треба, повинно бути» [297, с. 117]. Відповідно належною є 

процедура, яка відповідає чинним правовим нормам у контексті дослідження, – 

чинній системі кримінального процесуального законодавства, передбаченого ст. 1 

КПК України.  
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На думку С. С. Аванесова, у вченні стародавньої Стої розрізняються три види 

дій: проступок (αμάρτημα), «прямодія» (Κατόρθωμα) і ні те, ні інше. До останнього 

якраз і відноситься належне (καθηκον) − дія, виконання якої розумно виправдане, 

відповідає природі та організації людини і часто, і навіть обовʼязково, так як 

невиконання може бути проступком. Термін «прямодія» означає морально 

обовʼязкові вчинки, дії, що здійснюються «згідно чесноти», виключно за вимогою 

морального закону. Належне ж, згідно стоїкам, має відношення до загальної 

організації життя. У найзагальнішому сенсі співвідношення між καθηκον і 

κατόρθωμα можна визначити як відношення «матерії» дії і його «принципу»; воно 

до деякої міри нагадує співвідношення кантовських гіпотетичного і категоричного 

імперативів [2, с. 6]. 

Звідси, «належну правову процедуру» необхідно розуміти як таку, що 

відповідає нормам кримінального процесуального законодавства, необхідну у 

звʼязку із порушенням публічних чи приватних інтересів кримінальним 

правопорушенням, потрібну для охорони прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження, для досудового розслідування, виконання 

завдань КПК України. 

Встановлюючи зміст «належної правової процедури», можна йти від 

негативного: вона не повинна порушувати права та свободи особи; суперечити 

інтересам суспільства та держави; в її межах не повинен застосовуватись 

необґрунтований процесуальний примус; у ній мають бути відсутні підстави для 

скасування або зміни процесуального рішення. 

З цього випливає, що «належна правова процедура» − ідеал, що відповідає 

природі людини, дотримання якого є обовʼязком та правом кожного учасника 

кримінального провадження.  

Будучи системою, належна правова процедура носить фрагментарний 

характер. Він проявляється в тому, що кримінальне процесуальне законодавство 

регулює не абсолютно всі питання провадження по кримінальному 

правопорушенню, а частину питань врегульовано діловою етикою, тактикою 
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ведення справи (наприклад, підготовка стороною свідків до перехресного допиту, 

тактика перехресного допиту тощо). 

Належна правова процедура, що зазначена в ст. 2 КПК України, є 

макропроцедурою. Вона, будучи системною єдністю, складається із елементів – 

мікроналежних правових процедур. Ці мікропроцедури є частинами належної 

правової процедури і можуть бути стадіями кримінального процесу.  

Аналізуючи вищезгадане та засновуючись на нормах КПК України, належна 

правова процедура виконує соціально-значущу мету – реалізацію прав та свобод 

учасників кримінального провадження. 

У підсумок, можна зазначити, що для «належної правової процедури» 

характерний ряд ознак: 

1. Вона встановлена кримінальним процесуальним законодавством водночас 

окремі відносини в межах кримінального провадження можуть бути врегульовані 

моральними, етичними нормами, звичаєм. 

2. Є системою процесуальних дій учасників кримінального провадження 

3. У неї є цільове призначення, яке співпадає зі змістом ст. 2 КПК України 

«Завдання кримінального провадження». І хоча в ст. 2 КПК України вживається 

поняття «належна правова процедура», однак вона є лише одним із структурних 

елементів завдання кримінального провадження та тісно повʼязана з іншими 

завданнями як доповнюючи їх, так і визначаючи їх як своє цільове призначення. 

Тобто, реалізація кримінального провадження засновується на належній правовій 

процедурі. 

4. Коло осіб, які беруть участь у належній правовій процедурі – визначається 

поняттям «учасники кримінального провадження». 

5. Поведінка учасників належної правової процедури завершується 

прийняттям процесуальних рішень. 

6. Чітко визначені строки та місця для реалізації належної правової 

процедури. 

7. Спрямована на подолання перешкод, що стоять на шляху задоволення 

інтересів учасників кримінального провадження. 
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8. Своєї реалізацією забезпечує рух інтересів учасників кримінального 

провадження до цінностей, гарантує їх законне і справедливе задоволення, і, таким 

чином, відображає роль юридичних інструментів і технологій кримінального 

провадження в загальній системі соціальних інститутів. 

9. Є поєднанням самостійного використання особою своїх прав та свобод із 

правозастосовною практикою правоохоронних органів та суду. Таким чином, 

належна правова процедура виходить за межі прав і свобод учасника та є способом 

їх забезпечення [427, с. 217-219]. 

 

 

1.4. Системність науки кримінального процесу 

 

Сучасний розвиток суспільних відносин обумовлює необхідність зростання 

та накопичення існуючих знань, а також розробку нових підходів і концепцій до 

удосконалення таких відносин. Основну роль у таких процесах відіграє наука.  

Існує чимало способів та форм наукового пізнання діяльності людини, які 

засновуються на різних критеріях для її дослідження. Одним із них є предмет для 

дослідження. Саме за таким критерієм деталізується наукове пізнання явищ 

обʼєктивної дійсності, а серед них своє місце посідає кримінальний процес 

України.  

Наука кримінального процесу України вміщує аналіз наукових фактів, 

пояснює предмет та сам процес кримінальної процесуальної діяльності, досліджує 

суть кримінальних процесуальних явищ тощо. При цьому, як і буть яка наука, 

дослідження явищ обʼєктивної дійсності наука кримінального процесу здійснює 

комплексно, із врахуванням елементів та компонентів, а також взаємозвʼязків між 

ними. Саме у цьому і проявляється її системність, що на сьогодні детально не 

досліджена. 

Поняття «система» ключове для юридичної науки. Системних явищ, як у 

правознавстві є значна кількість якщо, власне, не всі, так і у філософському 

розумінні юридичної науки як такої. Практично всі явища правової реальності, а 
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також й утопічні, необхідно розглядати через призму системно-структурного 

аналізу, досліджуючи їх у взаємозвʼязку та динаміці. Спробуємо коротко 

охарактеризувати таку системність у кримінальній процесуальній науці. 

На думку Є. В. Ушакова, саме поняття науки багатозначне. Так, прийнято 

розрізняти такі різновиди: 1) наука як система знань; 2) наука як діяльність; 3) наука 

як соціальний інститут; 4) наука як культурно-історичний феномен [399, с. 20]. 

Автор зазаначив, що такий складний предмет, яким є наука, вивчають у 

багатьох площинах. Але можна виділити дві найбільш загальні із контексту, до 

яких з певною часткою умовності можна звести вивчення наукової діяльності. Це 

когнітивний та соціально-культурний контексти наукового пізнання. До 

когнітивної площини (від лат. Cognitio – «пізнання») відносять коло тем, що 

охоплюють внутрішні концептуальні питання науки. Сюди традиційно включають 

теоретико-пізнавальні (або епістемологічні, від грец. Episteme – «знання, 

пізнання»), методологічні та логічні аспекти. Однак аналіз наукової діяльності не 

вичерпується лише вивченням його когнітивно-концептуального змісту. Адже для 

наукової діяльності характерні також складні взаємозвʼязки із соціальними, 

історичними та культурними факторами. Ці взаємозвʼязки відносять до соціально-

культурного контексту аналізу наукового пізнання [399, с. 20]. Саме у цьому 

знаходимо суть системності науки кримінального процесу. 

Наука кримінального процесу характеризується групою загальних ознак, які 

набувають свого окремого значення саме для кримінальної процесуальної науки та 

спеціальних ознак, які наповнюють її сутність і розкривають її зміст. Спробуємо їх 

охарактеризувати. До загальних ознак, які притаманні усім суспільним наукам, 

необхідно віднести те, що існують стійкі наукові потреби у пізнанні 

закономірностей цієї відокремленої сфери суспільних відносин. Наука 

кримінального процесу виникла як соціальне явище, початок якого важко 

встановити, але можна чітко зазначити, що вона не матиме кінця. Такий висновок 

сформований через одвічність явища злочину та необхідності встановлення осіб, 

які його вчинили, а відповідно передбачити кінець науки кримінального процесу 
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неможливо, як і неможливість зникнення злочинів та необхідності встановлення 

винуватих осіб. 

На думку Ю. М. Грошевого, наука кримінального процесу теоретично 

узагальнює досвід кримінальної процесуальної діяльності, аналізує актуальні 

питання застосування кримінального процесуального законодавства, що мають 

місце у практиці правоохоронних органів та суду, розробляє науково-практичні 

рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності кримінальної процесуальної 

діяльності всіх субʼєктів кримінального процесу [81, с. 9]. М. В. Костицький 

зазначив, що наука кримінального процесу є однією з галузевих юридичних наук, 

яка виявляється як пізнання кримінальної процесуальної процедури та виробляє 

теоретичну і методологічну основу кримінальної процесуальної діяльності, 

правового і законодавчого її врегулювання [158, с. 32].  

Сфера науки кримінального процесу обумовлена завданнями кримінального 

провадження, що визначені у ст. 2 Кримінального процесуального кодексу 

України. Інтерпретуючи вимоги КПК України, сфера науки кримінального процесу 

визначається проведеннями досліджень із захисту особи від кримінальних 

правопорушень, суспільства та держави, охорони прав, свобод та законних 

інтересів усіх учасників кримінального провадження, а також дослідженнями, які 

спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

судового розгляду за умови того, що ці дослідження мають орієнтуватись на те, 

щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до 

відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або 

засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному 

примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована 

належна правова процедура. Однак це не все.  

По-перше, необхідно акцентувати увагу на те, що кримінальний процес – це 

суспільна наука та може досліджувати (вивчати, акумулювати знання, аналізувати, 

зʼясовувати, порівнювати тощо) явища буття у взаємозвʼязку з іншими науками як 

галузевими юридичними науками, а також іншими суспільними науками 

(економіка, релігієзнавство, психологія, соціологія, суспільно-географічні науки 
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тощо) та природничими науками. Підтвердженням цього є Наказ МОН України від 

28.12.2018 року № 1477 «Про затвердження примірного переліку та опису 

предметних напрямів досліджень у межах спеціальності 081 «Право»  [216] та 

Паспорт спеціальності 12.00.09, що затверджений Постановою президії ВАК 

України 08.10.2008 № 44-06/7 [242]. Із зазначеного простежуються тісні 

взаємозвʼязки з іншими науками. Обумовленими декількома науками є 

дослідження суспільно-політичного призначення кримінального процесуального 

права, моральні основи кримінальної процесуальної діяльності, кримінальне 

процесуальне право в системі галузей національного права, співвідношення 

кримінального процесу із іншими юридичними науками тощо.  

Інколи також знаходимо використання знань сфери фізико-математичних 

наук у дослідженнях кримінального процесу України [82, с. 66-67; 74, с. 2-52]. 

Учений М. С. Строгович стверджує, що подальший розвиток науки 

кримінального процесу вимагає включення різних даних і досягнень інших наук у 

сферу наукової розробки процесуальних проблем [352, с. 82]. Також необхідно 

зазначити, що шифр спеціальності 12.00.09 чітко вказує на тісний взаємозвʼязок із 

криміналістикою, судовою експертизою та оперативно-розшуковою діяльністю 

(наприклад, дослідження адвокатської тактики під час затримання особи без ухвали 

слідчого судді [413, с. 453-438]) і тісний взаємозвʼязок із науками 12.00.08 та 

12.00.10.  

По-друге, наука кримінального процесу є окремою науковою одиницею, що 

обумовлена окремим предметом дослідження та сукупністю методів дослідження 

(методологією науки кримінального процесу). На думку Ю. М. Грошевого, 

предметом науки кримінального процесу є властивості кримінального процесу, 

його звʼязки, закономірності виникнення, функціонування та розвитку як 

соціально-правового явища. Таким чином, наука кримінального процесу вивчає: 

систему норм кримінального процесуального права як цілісне соціально-правове 

явище, їх внутрішній логічний зміст, структуру та ефективність застосування; суть, 

завдання і засади кримінального провадження, а також правові ідеї, які 

обумовлюють їх нормативний зміст та спрямованість; розвиток і основні риси 
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кримінального провадження; правове становище суду, сторін та інших учасників 

кримінального провадження; проблеми теорії доказів, кримінального 

процесуального пізнання тощо. У теорії кримінального процесу детально 

досліджується: порядок кримінальної процесуальної діяльності від її початку до 

завершення; кримінальні процесуальні відносини, які виникають у результаті такої 

діяльності, та кримінальні процесуальні правопорушення; правове становище 

особи у кримінальному провадженні, її права та їх кримінальні процесуальні 

гарантії; повноваження оперативних підрозділів, органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду у кримінальному провадженні. Крім того, наука 

кримінального процесу вивчає історію кримінального процесу; аналізує типи, 

форми та тенденції розвитку зарубіжного кримінального процесу, їх переваги та 

недоліки, а також вплив на кримінальне процесуальне законодавство України; 

виявляє протиріччя та прогалини в законодавстві; оцінює законопроекти; 

прогнозує розвиток кримінального процесу України [81, с. 9].  

Принагідно зазначимо, що Т. О. Лоскутов дослідив предмет регулювання 

кримінального процесуального права. Автор зазначає, що зі змісту предмету 

правового регулювання кримінального процесуального закону повинні бути 

виключені всі загальноправові принципи (засади), адже вони не мають жодного 

практичного значення для учасників кримінального провадження та зі змісту 

предмету кримінального процесуального регулювання необхідно виключити усі 

норми-дефініції [184, с. 339]. Вказане доводить, що предмет дослідження 

кримінальної процесуальної науки значно ширший, ніж предмет регулювання 

кримінального процесуального права. 

 М. В. Костицький зазначив, що предметом науки кримінального процесу 

виступають фрагменти, підсистеми обʼєкта кримінального процесу, які 

досліджують у цей момент окремі вчені, наукові колективи, наукові школи, усі 

вчені процесуалісти України. Методами науки кримінального процесу є ті самі 

методи, що використовуються іншими юридичними науками: логічні, 

герменевтичні, лінгвістичні, психологічні, соціологічні, математичні та ін. У цій 

науці, звичайно, можуть бути використані опис, порівняння, вимірювання, 
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спостереження, моделювання (у тому числі математичне), узагальнення, 

моделювання та ін. [158, с. 34]. 

В особливості предмета юридичної науки відображена і особливість його  

метода. Така обставина обумовлена загальнонауковою вимогою логічної, 

теоретичної єдності предмета та метода системи знань [221, с. 10]. 

Що ж до методології, то Ю. П. Аленін, А. В. Мурзановська стверджують, що 

можливість отримання результатів наукових досліджень проблем кримінального 

процесу, які будуть мати теоретичне та практичне значення, залежить від 

застосування належної методології наукових досліджень. Автори вважають 

доцільним виділення в структурі методології кримінально-процесуальної науки 

певних рівнів, а саме: загальних філософсько-світоглядних підходів, які становлять 

основу пізнання і визначають стратегію дослідження; загальних принципів, що 

поширюють свою дію на всі обʼєкти пізнання у конкретній галузі знань; 

загальнонаукових методів, за допомогою яких можна надати обʼєкту пізнання 

загальну характеристику; конкретно-наукових методів, за допомогою яких обʼєкт 

пізнання конкретизується з урахуванням розробок конкретної науки або вчення, 

сформованого в її межах [7, с. 26]. До цього додаємо, що обрана методологія 

наукового дослідження кримінального процесу має першочергово орієнтуватись на 

забезпечення практичної реалізації результатів кримінальної процесуальної науки. 

Адже жодне теоретичне наукове дослідження без удосконалення практики 

застосування норм кримінального процесуального законодавства, чи 

законотворчої діяльності, чи впровадження в освітній процес не порівнюється із 

реальними обставинами кримінальних проваджень, кримінальною процесуальною 

статистикою тощо, тобто там, де дійсно вирішуються людські долі, приймаються 

рішення щодо обмеження свободи пересування, обмеження права власності тощо. 

По-третє, кримінальна процесуальна наука не лише виражена за допомогою 

мови, але має свій окремий категоріально-поняттєвий апарат, а деякі поняття є 

своєрідними омонімами (наприклад, «потерпілий» у кримінальному праві та 

кримінальному процесі, «дізнання» за КПК України 1960 року та КПК України 

2012 року).  
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Системність науки кримінального процесу проявляється також в тому, що 

вона спрямована на вирішення проблем правотворчості, правореалізації та 

тлумачення норм кримінального процесуального права, тобто функціональності 

кримінального процесу, однак в своїй основі досліджує людські цінності. 

Кримінальна процесуальна наука невіддільна від суспільних відносин, які 

визначають як її напрямки досліджень, так і реалізацію її результатів.  

В межах кримінального процесу дослідження відбуваються шляхом аналізу 

системи впорядкованих дій і взаємовідносин людей, способу обʼєднання 

функціональних частин і одночасно способу збереження їх функціональної 

автономії у кримінальній процесуальній діяльності, що є одним із доказів її 

системності. Можна акцентувати увагу на функціональності такої системи, а 

відповідно комплексності будь-яких наукових досліджень у сфері кримінального 

процесу. 

Окрім того, наука кримінального процесу має засновуватись на емпіричних 

даних, водночас їх використання є і на практиці. Трейсі Л. Меарес зазначив, що 

останні дослідження показують, що за останнє десятиліття судді та адвокати 

почали цитувати емпіричні дослідження у своїй роботі із все більшою 

регулярністю. Однак використання емпіризму все ще не часто зустрічається у 

багатьох сферах закону. Трейсі Л. Меарес, звертаючись до свого досвіду в 

кримінальному судочинстві, виділяє три основні заперечення щодо використання 

емпіризму в кримінальному законодавстві та процедурі: (1) значна частина 

емпіричних доказів, які використовуються судами, є хибними, а суди не оснащені 

мати справу зі складними суспільно-науковими даними; (2) використання 

емпіризму зменшує сприйняття громадськістю системи кримінального правосуддя, 

що зі свого боку заважає особі інтераналізувати правові норми («чим менше 

інформації, тим краще»); (3) емпірична інформація не має значення для 

нормативних цілей кримінального законодавства та процедури. Однак, повністю 

проаналізувавши ці заперечення, автор подає різні контраргументи, які 

підкреслюють важливість використання емпіризму у створенні та тлумаченні 

кримінального права та процедури [512, с. 851]. 



111 

 

 

На нашу думку, використання емпіричних даних в системі науки 

кримінального процесу надзвичайно важливе. Без використання практики судових 

та правоохоронних і правозахисних органів встановити істинність наукового 

дослідження неможливо. Окрім того, кримінальне процесуальне наукове 

дослідження може засновуватись на помилках реалізації норм права під час 

кримінальної процесуальної діяльності.  

На думку В. І. Зацерковного, І. В. Тішаєва, В. К. Демидова, для знань, 

отриманих на емпіричному рівні, характерне те, що вони є результатом 

безпосереднього контакту з реальністю в спостереженні або експерименті. На 

цьому рівні отримують знання про певні події: 

– здійснюється збір фактів (фіксація подій, явищ, властивостей, відносин, 

отримання статистичних даних на основі спостережень, вимірювання, 

експерименту та їх класифікація); 

– виявляються властивості обʼєктів або процесів, що цікавлять дослідника; 

– фіксуються відношення і встановлюються емпіричні закономірності. 

Емпіричний рівень більше повʼязаний зі знанням, отриманим безпосередньо 

з джерел і в цьому відношенні є більш обʼєктивним [121, с. 76-77]. 

На рівні наукових досліджень кримінального процесу такі емпіричні дані 

можуть бути отримані із матеріалів судової практики, в тому числі з Єдиного 

реєстру судових рішень, практики Європейського суду з прав людини, результатів 

розгляду Конституційним Судом України конституційних скарг, статистичних 

(аналітичних) матеріалів, які сформовані як результат діяльності правоохоронних 

та судових органів, власної практики, результати анкетування практичних 

працівників тощо.  

Наукові дослідження у кримінальному процесі реалізовуються за допомогою 

фахівців з кримінального процесуального права: як теоретиків, так і практиків. 

Вони мають забезпечити цілісну та несуперечливу систему знань кримінальної 

процесуальної науки при повній взаємодії. Цінним є поєднання теоретика та 

практика в одній особі. Хоча у праці І. Я. Фойніцкого зазначено про рівне значення 

поняття теорія та наука [402, с. 3].  



112 

 

 

Кримінальні процесуальні знання науковців (на думку автора, саме вони 

наповнюють науку, тобто такі знання є її змістом) організовуються у систему: 

мають узгоджену структуру, взаємозвʼязки між складовими елементами і 

компонентами та, у підсумку, створюють наукові школи, які відносно 

відокремлено, водночас систематизовано досліджують елементи предмета 

кримінальної процесуальної науки, або застосовують власну методологію у 

наукових дослідженнях. А кількість наукових досліджень з проблем кримінального 

процесу практично неможливо підрахувати.  

Так, згідно з проектом Положення про Наукові школи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка наукова школа даного 

Університету – це колектив визнаних українською та світовою науковою 

громадськістю фахівців, які працюють в структурних підрозділах університету в 

одному напрямі досліджень під керівництвом відомого вченого (вчених). Колектив 

наукової школи формується відповідно до історичних традицій університету, 

спрямованих на формування поколінь професійної, наукової та культурної еліти 

України [262]. 

На думку І. М. Козубцова, серед ознак наукової школи прийнято виділяти 

такі: багаторічна наукова продуктивність, що характеризується як кількісними 

(кількість публікацій, посилань), так і якісними показниками (лідер і члени НШ є 

авторами фундаментальних наукових праць, членами редколегій провідних 

професійних журналів і збірників); широта проблемно-тематичного, 

географічного, хронологічного діапазонів функціонування НШ; збереження 

традицій і цінностей НШ на всіх етапах її становлення та розвитку, забезпечення 

спадкоємності в напрямах наукових досліджень, стилю наукової роботи; розвиток 

атмосфери творчості, новаторства, відкритості для наукових дискусій як у 

професійній пресі, так і в спілку ванні; обʼєднання в НШ певного кола талановитих 

учених, постійне її поновлення обдарованими вихованцями – послідовниками 

лідера, здатними до самостійного пошуку; постійні комунікаційні звʼязки 

(горизонтальні і вертикальні) між учителем та учнями, рядовими членами школи; 

активна педагогічна діяльність (кількість здобувачів, аспірантів, докторантів, 
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підручників, навчальних посібників, розробка нових курсів); офіційне визнання 

державою (науковою спільнотою) важливості наукових досліджень НШ (число 

академіків, докторів, кандидатів наук, професорів, доцентів, заслужених діячів і 

працівників), а головною ознакою НШ є ефективне засвоєння і дослідження її 

членами актуальних проблем з висунутих керівником наукових напрямів [151, 

с. 58-59]. 

Необхідно зауважити, що досліджувати наукові положення кримінального 

процесу поза кримінальною процесуальною системою у різних підходах до її 

розуміння, але найбільше з точки зору системності кримінального процесу як 

діяльності, не можливо, адже такі положення буде неможливо перевірити та вони 

не можуть існувати поза межами кримінального процесу оскільки вони 

кримінально-процесуальні повністю чи в окремій частині. 

Елементи наукового пізнання у науці кримінального процесу тісно повʼязані 

між собою різноманітними правовідносинами. При цьому кожна окрема система 

обʼєктів, мети і видів діяльності, кожна частина є засобом досягнення загальної 

мети, що нині передбачена ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України 

та яка змінюється залежно від напрямків кримінальної процесуальної політики 

держави. Прикладом є відмінність у формулюваннях мети на підґрунть для 

наукових досліджень з кримінального процесу часів СРСР, наукових досліджень 

початку незалежності України та наукових досліджень з моменту обрання 

Україною курсу на євроінтеграцію. Хоча у 1980 році М. С. Алєксєєв, В. Г. Даєв, 

Л. Д. Кокорєв вже тоді стверджували, що особливого значення набуває подальша 

розробка демократичних основ кримінального судочинства, що і складає зараз 

основний зміст кримінально-процесуальної науки [5, с. 12]. Тому погодимось із 

думкою Н. В. Глинської про те, що кримінальна процесуальна політика є 

своєрідним адаптом соціальних потреб та очікувань суспільства від процедури 

вирішення кримінально-правового конфлікту. Звичайно, ідеологічним підґрунтям 

кримінальної процесуальної політики як різновиду правової політики є сукупність 

правових цінностей, що домінують у суспільстві на його конкретному історичному 

етапі розвитку [70, с. 12]. 
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Система науки кримінального процесу виконує уточнення або 

удосконалення теорії кримінального процесу через зʼясування її внутрішньої 

структури, взаємодії елементів упорядкування та систематизації, використання 

законів логіки. У науці кримінального процесу широко розповсюджене 

використання таких наукових категорій як проблема та гіпотеза. Результатом 

використання таких категорій є формулювання пропозицій з використанням 

раціонально-теоретичного способу осягнення кримінально-процесуальної 

дійсності, на яку впливають рівень правової культури, соціально-економічна 

ситуація у державі, політика, рівень злочинності, корупція у правоохоронній 

системі тощо. Так, Л. М. Лобойко вказав, що сучасний кримінальний процес може 

бути побудований лише в тому разі, коли побудова його спиратиметься на передові, 

сучасні результати наукових досліджень. Тому наукову обґрунтованість варто 

вважати принципом побудови сучасного кримінального процесу [182, с. 31]. 

Підсумовуючи, зазначимо про те, що системність науки кримінального 

процесу може бути відображена у наступному: 

1. Існують стійкі наукові потреби у пізнанні закономірностей цієї 

відокремленої сфери суспільних відносин та тісні взаємозвʼязки із іншими 

науками. 

2. Наука кримінального процесу є окремою науковою одиницею, що 

обумовлена окремим предметом дослідження та сукупністю методів дослідження 

(методологією науки кримінального процесу). 

3. Наука кримінального процесу спрямована на вирішення проблем 

функціональності кримінального процесу та засновується на дослідженні 

людських цінностей. Вона аналізує систему впорядкованих дій і взаємовідносин 

людей, спосіб обʼєднання функціональних частин і одночасно спосіб збереження 

їх функціональної автономії у кримінальній процесуальній діяльності. 

4. Реалізується за допомогою фахівців з кримінального процесуального 

права. 

5. Елементи наукового пізнання у науці кримінального процесу тісно 

повʼязані між собою різноманітними правовідносинами. При цьому кожна окрема 
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система обʼєктів, мети і видів діяльності, кожна частина є засобом досягнення 

загальної мети, що нині передбачена ст. 2 Кримінального процесуального кодексу 

України. 

6. Кримінальні процесуальні знання організовуються у певну систему, 

тобто мають узгоджену структуру на взаємозвʼязки між складовими елементами та 

компонентами. 

7. Досліджувати наукові положення кримінального процесу поза 

кримінальною процесуальною діяльністю неможливо. 

8. При уточненні (удосконаленні) теорії кримінального процесу 

відбувається зʼясування її внутрішньої структури, взаємодії елементів 

упорядкування та систематизації, використання законів логіки.  

9. Вона має початок, але немає кінця, тобто є незавершеною [420, с. 124-

126; 436, с. 143-146]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Система кримінального процесу – це  множина складних (підсистем) і 

простих елементів кримінальної процесуальної діяльності, що обʼєднані 

взаємозвʼязками, які відображаються в правах і обовʼязках учасників 

кримінального провадження, створена з метою задоволення потреб як держави, так 

і населення. 

Існує багатогранне розуміння поняття «кримінальна процесуальна система», 

оскільки вона може бути охарактеризована з різних позицій: 

1) як використання системного підходу в кримінальному процесі; 

2) як обʼєкт для порівняльного правознавства, типологізації кримінальних 

процесуальних систем; 

3) як обʼєкт для наукового дослідження; 

4) в перспективі, – як навчальна дисципліна.  

Кримінальна процесуальна система це цілісне правове явище, яке, в свою 

чергу, складається з системних правових явищ більше дрібного характеру. Межі 
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кримінальної процесуальної системи визначаються чинним кримінальним 

процесуальним законодавством, яке і виступає її формуючим фактором. В той же 

час наука кримінального процесу і Кримінальний процесуальний кодекс України 

розширюють межі кримінальної процесуальної системи шляхом широкого 

використання диспозитивного методу правового регулювання відносин у 

кримінальному процесі. 

Компоненти кримінальної процесуальної системи не функціонують 

довільно, а зумовлені самою системою, тим, що вони є її складовими, а перелік 

складових кримінальної процесуальної системи визначається критерієм 

достатності для реалізації цілей такої системи у державі. 

 Звʼязки між компонентами кримінальної процесуальної системи можна 

визначити як права та обовʼязки учасників кримінального провадження, реалізація 

яких призводить до виникнення складових системи, їх зміни та залучення нових 

складових системи, припинення компонентів. Отже, статична кримінальна 

процесуальна система передбачає можливість динаміки через реалізацію прав і 

обовʼязків субʼєктів такої системи. 

Кримінальна процесуальна система є функціональною, полікомпонентною, 

динамічною, соціально необхідною, змінною, ситуативною (адаптивною), 

відкритою. 

До властивостей кримінальної процесуальної системи, які відрізняють її від 

інших систем, віднесено те, що вона: вона є складовою правової системи держави 

та вторинна по відношенню до неї; взаємозвʼязки між компонентами й елементами 

складаються з прав та обовʼязків учасників кримінального судочинства; межі 

кримінальної процесуальної системи визначаються чинним кримінальним 

процесуальним законодавством, а узагальнено – переліком її компонентів; 

компоненти кримінальної процесуальної системи функціонують послідовно, 

виконуючи чітко визначені функції, реалізуючи мету кримінальної процесуальної 

системи в цілому; компоненти кримінальної процесуальної системи змістовно 

достатні настільки, наскільки їх визначає кримінальна процесуальна політика 

держави. 
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Упередження хаосу у кримінальній процесуальній системі забезпечується її 

властивостями: цілісність, подільність на частини, постановка завдань, 

багатогранність, збереження своєї форми та спрямованість на досягнення 

встановлених завдань у процесі взаємодії із зовнішнім середовищем. 

Зміст кримінальної процесуальної системи це все те, що міститься в системі. 

До змісту вітчизняної кримінальної процесуальної системи можна віднести такі 

компоненти та елементи: кримінальні процесуальні норми, процесуальні дії, окремі 

підсистеми, що функціонують у межах кримінальної процесуальної системи, 

кримінальну процесуальну доктрину, кримінальну процесуальну політику, 

протиріччя кримінальної процесуальної системи та взаємозвʼязки між зазначеними 

компонентами й елементами. 

2. Зміст нормативних актів, які варто відносити до кримінального 

процесуального законодавства, повинен забезпечувати реалізацію положень, які 

закріплені у ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України і розкривати 

завдання кримінального провадження, а під «відповідними положеннями 

Конституції України» варто розуміти норми Основного закону держави, що 

встановлюють основоположні та пріоритетні напрями правової політики держави 

у сфері регулювання суспільних відносин щодо виконання завдань кримінального 

судочинства. Ці норми бланкетного характеру, оскільки встановлюючи нормативні 

засади формування та функціонування практично всіх сфер діяльності в межах 

держави, потребують деталізації у конституційних та інших законах. До 

«відповідних положень Конституції України» варто віднести норми, передбачені 

ст.ст. 3, 6, 8-10, 19, 21-34, 41, 55-59, 61-64, 68, 85, 92, 116, 121-131, 150 Конституції 

України. 

У понятті «інші закони України», що використане у ч. 2 ст. 1 КПК України є 

системна помилка. Поняття «інших законів України» потребує широкого 

розуміння шляхом тлумачення як сукупності нормативно-правових актів, адже 

кримінальна процесуальна діяльність не може засновуватись виключно на 

вузькому розумінні їх як лише норм законів України. 
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Положення засади верховенства права та засади законності визначають 

застосування норм кримінального процесуального закону, при цьому деталізуючи 

його, а як джерело норм кримінального процесуального права визначають практику 

Європейського суду з прав людини та Верховного Суду як своєрідну надбудову над 

кримінальним процесуальним законодавством та вектор у прийнятті 

процесуальних рішень. 

Система кримінального процесуального законодавства пройшла етапи 

становлення від поняття «помсти» до кодифікованого кримінального 

процесуального законодавства. А саме: 1) перша форма кримінального процесу – 

«помста»; 2) звичаєві норми; 3) звичаєві та  релігійні норми; 4) кодифіковані 

приватно-позовні збірники (Руська Правда – до 1832 р.) 5) кодифіковане 

кримінально-процесуальне законодавство (Звід законів «Про судочинство по 

злочинах» 1832 р. та австрійський кримінально-процесуальний кодекс 1853 р. – по 

тепер). 

3. Розглядаючи кримінальний процес як кримінальну процесуальну 

діяльність можна простежити систему – спільні ознаки, які в своїй сукупності 

утворюють це поняття. До них належать: це різновид соціальної діяльності 

(специфічний вид діяльності); врегульована кримінальним процесуальним 

законом; є різними формами реалізації права (використання, дотримання, 

виконання та застосування права). 

Спільними ознаками кримінальної процесуальної діяльності визначено такі: 

стосується вузької сфери суспільного життя; полягає у системі дій та рішень; 

передбачена кримінальним процесуальним законодавством України; здійснюється 

судом, сторонами та іншими учасниками кримінального провадження; можлива 

лише у межах кримінального провадження; спрямована на виконання завдань 

кримінального провадження; знаходить своє матеріальне вираження у 

процесуальних документах, а також носіях інформації, на яких за допомогою 

технічних засобів зафіксовано процесуальні дії. 

 У кримінально-процесуальній діяльності використовується інформація, яка 

є двох видів: 1) фактичні дані, отримані у передбаченому Кримінальним 
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процесуальним кодексом України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, 

слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що 

мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; 

2) інша інформація, що стосується кримінального провадження (наприклад, норми 

кримінального процесуального законодавства; інформація про досвід колег у 

тактиці проведення слідчих (розшукових) дій та методиці розслідування, 

проведення судового розгляду кримінального провадження або конкретної 

процесуальної дії тощо). Можна однозначно стверджувати, що інформація є однією 

із складових кримінально-процесуальної діяльності. 

 «Належну правову процедуру» необхідно розуміти як таку, що відповідає 

нормам кримінального процесуального законодавства, необхідну у звʼязку із 

порушенням публічних чи приватних інтересів кримінальним правопорушенням, 

потрібну для охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження, для досудового розслідування, виконання завдань КПК України. 

Зміст «належної правової процедури» полягає у тому, що  вона не повинна 

порушувати права та свободи особи; суперечити інтересам суспільства та держави; 

в її межах не повинен застосовуватись необґрунтований процесуальний примус; у 

ній мають бути відсутні підстави для скасування або зміни процесуального 

рішення. 

Будучи системою, належна правова процедура носить фрагментарний 

характер. Він проявляється в тому, що кримінальне процесуальне законодавство 

регулює не абсолютно всі питання провадження по кримінальному 

правопорушенню, а частину питань врегульовано діловою етикою, тактикою 

ведення справи (наприклад, підготовка стороною свідків до перехресного допиту, 

тактика перехресного допиту тощо).   

Для «належної правової процедури» характерний ряд ознак: 

1) вона встановлена кримінальним процесуальним законодавством 

водночас окремі відносини в межах кримінального провадження можуть бути 

врегульовані моральними, етичними нормами, звичаєм; 

2)  є системою процесуальних дій учасників кримінального провадження; 
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3)  у неї є цільове призначення, яке співпадає зі змістом ст. 2 КПК України 

«Завдання кримінального провадження», а реалізація кримінального провадження 

засновується на належній правовій процедурі; 

4)  коло осіб, які беруть участь у належній правовій процедурі – 

визначається поняттям «суд, сторони та інші учасники кримінального 

провадження»; 

5)  поведінка учасників належної правової процедури завершується 

прийняттям процесуальних рішень; 

6) чітко визначені строки та місця для реалізації належної правової 

процедури; 

7) спрямована на подолання перешкод, що стоять на шляху задоволення 

інтересів учасників кримінального провадження; 

8) своєї реалізацією забезпечує рух інтересів учасників кримінального 

провадження до цінностей, гарантує їх законне і справедливе задоволення, і, таким 

чином, відображає роль юридичних інструментів і технологій кримінального 

провадження в загальній системі соціальних інститутів; 

9)  є поєднанням самостійного використання особою своїх прав та свобод 

із правозастосовною практикою правоохоронних органів та суду.  

4. Наука кримінального процесу України вміщує аналіз наукових фактів, 

пояснює предмет та сам процес кримінальної процесуальної діяльності, досліджує 

суть кримінальних процесуальних явищ тощо. При цьому, як і буть яка наука, 

дослідження явищ обʼєктивної дійсності наука кримінального процесу здійснює 

комплексно, із врахуванням елементів та компонентів, а також взаємозвʼязків між 

ними. Саме у цьому і проявляється її системність. 

Кримінальний процес – це суспільна наука та може досліджувати (вивчати, 

акумулювати знання, аналізувати, зʼясовувати, порівнювати тощо) явища буття у 

взаємозвʼязку з іншими науками як галузевими юридичними науками, а також 

іншими суспільними науками (економіка, релігієзнавство, психологія, соціологія, 

суспільно-географічні науки тощо) та природничими науками.  
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Наука кримінального процесу є окремою науковою одиницею, що 

обумовлена окремим предметом дослідження та сукупністю методів дослідження 

(методологією науки кримінального процесу). При цьому предмет дослідження 

кримінальної процесуальної науки значно ширший, ніж предмет регулювання 

кримінального процесуального права. А обрана методологія наукового 

дослідження кримінального процесу має першочергово орієнтуватись на 

забезпечення практичної реалізації результатів кримінальної процесуальної науки. 

Системність науки кримінального процесу проявляється також в тому, що 

вона спрямована на вирішення проблем правотворчості, правореалізації та 

тлумачення норм кримінального процесуального права, тобто функціональності 

кримінального процесу, однак в своїй основі досліджує людські цінності. 

Кримінальна процесуальна наука невіддільна від суспільних відносин, які 

визначають як її напрямки досліджень, так і реалізацію її результатів.  

В межах кримінального процесу дослідження відбуваються шляхом аналізу 

системи впорядкованих дій і взаємовідносин людей, способу обʼєднання 

функціональних частин і одночасно способу збереження їх функціональної 

автономії у кримінальній процесуальній діяльності, що є одним із доказів її 

системності.   
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РОЗДІЛ 2 

ТИПОЛОГІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СИСТЕМ  

 

2.1. Типологія кримінальних процесуальних систем: поняття та критерії 

типологізації 

 

Типологію кримінальних процесуальних систем можливо встановити за 

умови використання класифікації як методу впорядкування системи кримінального 

процесу та виокремлення різних видів, типів, моделей кримінального процесу. 

Розвиток кримінального процесу України відбувається шляхом нарощування 

законодавчої, практичної, а також наукової та педагогічної баз. Такі процеси 

нерідко супроводжуються проблемами нормотворчості та практики, а розробка 

шляхів до їх усунення покладена на доктрину кримінального процесуального 

права. Причин для таких проблем багато. Ними можуть бути прояв особливостей 

нормотворчості різних субʼєктів, неоднакове застосування судом однієї й тієї ж 

самої норми права, різне тлумачення субʼєктами права процесуальних норм тощо. 

Це все створює як проблеми використання практичними працівниками норм права, 

так і проблеми розвитку достатнього рівня правової свідомості громадян тощо. 

У результаті цього виникає дисонанс, який поступово (залежно від рівня 

субʼєктів реалізації кримінальних процесуальних норм, або від змісту 

кримінальних процесуальних правовідносин, або від глибини розбіжностей 

доктринального тлумачення правових норм, або від формальних неузгодженостей 

правових норм внаслідок помилок субʼєктів правотворчості (як інтелектуальних, 

так і помилок юридичної техніки тощо) може перетворитись на хаос у кримінальній 

процесуальній системі. Одним із шляхів усунення цього є застосування 

класифікації у правотворчості, педагогіці, науці та практиці. 

Класифікація, згідно з словником В. І. Даля, це розподіл, поділ на види [345, 

с. 114]. Відповідно до Ю. О. Вороніна, класифікація – це логічна операція і (або) 

результат розподілу предметів за класами, що звʼязані в систему та відрізняються 
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між собою за певними ознаками [62, с. 16]. Класифікувати – (укладати за певним 

порядком) упорядковувати, систематизувати [404]. 

Безсумнівно, що в кримінальному процесі, класифікацію необхідно 

розглядати і як результат, і як процес. А також, однозначно, як невідʼємний спосіб 

усунення можливих проблем системи кримінального процесу. Водночас щодо 

семантики слова «спосіб» – це певна дія, прийом або система прийомів, яка дає 

можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось [31, с. 1375]. У контексті 

обраної для дослідження теми: метою класифікації є досягнення завдань 

кримінального провадження, що визначені ст. 2 Кримінального процесуального 

кодексу України. 

На найвищому рівні теоретичного узагальнення класифікувати, тобто 

упорядковувати, поділяти кримінальний процес можна як особливий вид 

державної діяльності (практики), як галузь права (сукупність кримінальних 

процесуальних норм, що є змістом кримінального процесуального законодавства), 

як одну з галузей юридичної науки – науку кримінального процесу і як педагогічно 

адаптовану систему інформації, знань, навичок і вмінь про кримінальну 

процесуальну діяльність (навчальну дисципліну). Розглянемо роль класифікації в 

різних значеннях кримінального процесу докладніше. 

Будь-які труднощі теорії кримінального процесу виникають під час її 

реалізації на практиці. Ідеальна теорія, завдяки субʼєктивним чинникам реалізації, 

а у деяких випадках і обʼєктивним, може бути знівельована «на нуль». Теорія 

кримінального процесу не є винятком з цього правила. Кримінальний процес, як 

особливий вид державної діяльності, широко використовує класифікацію, як спосіб 

упорядкування, для того, щоб унеможливити виникнення проблем у практичній 

діяльності.  

Так, на практиці класифікацію застосовують 2-ма шляхами: класифікацію 

особистої процесуальної діяльності (зокрема, це може бути класифікація 

адвокатських досьє або класифікація методики розслідування окремих видів 

злочинів) та класифікацію діяльності у відповідності із законом (наприклад, 

розподіл справ за підслідністю, визначення підсудності). У контексті практичної 
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діяльності, щодо класифікації, доречно використовувати термін «упорядкування 

діяльності». У разі застосування класифікації в особистій процесуальній діяльності 

можна стверджувати, що вона фактично є змістовним аналогом теоретичного 

юридичного поняття – «процесу інкорпорації».  

Така класифікація здійснюється свідомо. Так, під час особистої 

процесуальної діяльності можливе її здійснення автоматично субʼєктом, який має 

значний досвід процесуальної діяльності у сфері кримінального права та процесу. 

Однак, ніяким чином така діяльність не може бути неусвідомленою цим субʼєктом. 

Мета класифікації в кримінальній процесуальній діяльності полягає у тому, 

що вона регулює правову поведінку учасників кримінального провадження та суду 

з тим, щоб досягнути завдань кримінального провадження. Водночас застосування 

класифікації в практичній кримінальній процесуальній діяльності є шляхом 

систематизації нагромадженого матеріалу, роботи з ним, щоб не лише 

впорядкувати обсяг матеріалу чи виду роботи, але й спростити саму процесуальну 

діяльність на сьогодні або у майбутньому.  

Ефектом від класифікації в кримінальній процесуальній діяльності є 

вироблення власних прийомів юридичної (кримінальної процесуальної) техніки, 

додержання розумних строків кримінального провадження, економія власного часу 

та інших ресурсів, а також створення підґрунтя для кримінального процесу як 

науки, яка значно ширше використовує класифікацію. 

Класифікація в кримінальній процесуальній науці може здійснюватись також 

лише свідомо. Вона спрямована на вдосконалення, в т.ч. спрощення, практики, а 

також досягнення ідеалу правової держави в Україні. Адже без впровадження 

результатів класифікації в кримінальному процесі з науки у практику відпадає 

необхідність проведення значної кількості наукових досліджень. За такої умови 

мета наукової класифікації не завжди знаходить своє пряме відображення в 

практичній діяльності.  

Наукові погляди та концепції, які розподіляються, впорядковуються та 

систематизуються в доктрині кримінального процесу можуть не мати практичного 
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значення в кримінальній процесуальній діяльності, але мати установчий вплив на 

кримінальне процесуальне законодавство. 

Так, вчення про історичні типи кримінального процесу, які відповідно 

класифіковані залежно від сукупності ознак, фактично є основою для побудови 

концепцій розвитку процесуального законодавства. Зокрема у Ю. М. Грошевого, 

знаходимо, що такими ознаками для встановлення історичного типу кримінального 

процесу є: завдання, які стоять перед кримінальним процесом; визначені 

повноваження та функції відповідних державних органів; наскільки у процесі 

представлені та захищенні права людини; яка система доказів; на кого покладено 

обовʼязок забезпечення доведеності вини особи тощо [81, с. 11]. Також, за словами 

автора, у ХХІ ст. намітилася тенденція запровадження відновлювального 

правосуддя, завдання якого вбачають не в тому, щоб домогтися встановлення 

істини будь-якою ціною та засудити особу, а в забезпеченні права особи та 

ресоціалізацію винного, досягненні компромісу між обвинуваченим та потерпілим 

(наприклад, шляхом укладання угоди про примирення) [81, с. 14], що однозначно 

вказує на перспективне використання досягнень науки в кримінальному 

процесуальному законодавстві, а відповідно і у кримінальній процесуальній 

діяльності.  

У 1985 році роль класифікації в науці висвітлено Ю. О. Вороніним. У його 

праці зазначено, що якість наукових досліджень, у значній частині визначається 

особливостями використаних класифікацій [62, с. 9]. Підтвердженням того є 

постійне створення нових класифікацій науковцями кримінального процесу на 

рівні дисертаційних досліджень [18, с. 9-11; 86, с. 4, 8; 190, с. 8, 10, 13; 185, с. 132, 

243; 174, с. 65, 160; 452, с. 65 151, 211-212]. До того ж, кожен із авторефератів 

дисертаційних досліджень містить класифікацію елементів предмета дослідження. 

Без проведення класифікації в науковому дослідженні неможливо встановити 

завершеність такого дослідження. 

Класифікація в кримінальній процесуальній науці є окремим елементом 

знання кримінального процесу. Її роль зумовлена метою кримінальної 

процесуальної науки як окремої сфери суспільних наук. А, відповідно, для 
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класифікації в кримінальній процесуальній науці обовʼязковим є визначення 

критерію класифікації, який передбачає констатацію однієї або декількох схожих 

ознак подільного предмета наукового дослідження з метою його упорядкування та 

комплексного вивчення.  

Водночас з огляду на діалектичний матеріалізм, самі класифікації можна 

поділити на реальні, прогностичні та змішані (реальні із використанням 

прогностичного компонента). 

Продовжуючи, проаналізуємо класифікацію в кримінальному процесі як 

галузі права. Тут необхідно взяти за основу, що галузь кримінального 

процесуального права є упорядкованою сукупністю кримінальних процесуальних 

норм, які є змістом кримінального процесуального законодавства. Тому, окремо 

необхідно проводити класифікацію норм кримінального процесуального права та 

їх форми – нормативно-правових актів (кримінального процесуального 

законодавства). 

О. В. Капліна зазначила, що норми права кримінально-процесуального, як і 

будь-яка норма права, розраховані не на який-небудь конкретний випадок чи 

обставину, а на той або інший вид випадків, обставин і тим самим на певну 

категорію суспільних відносин. У нормі права даються загальні, типові варіанти 

поведінки осіб, що залучаються до орбіти кримінального судочинства. Загальний 

характер правової норми означає, що вона розрахована на здійснення щоразу, коли 

наявна та обставина, яка передбачена цією нормою, але після одноразового 

застосування норма не втрачає своєї сили й продовжує діяти на невизначене коло 

подібних обставин. Крім того, як уже було вказано, загальний характер норми 

права означає також персональну неконкретність її адресатів, оскільки вона 

поширює свою дію на будь-яких осіб, що визначаються загальними ознаками, які 

вступають на її основі в кримінально-процесуальні правовідносини [138, с. 23].  

Такі особливості системи кримінально-процесуальних норм зумовили їх 

класифікацію на охоронні та регулятивні, а регулятивні, зі свого боку, на: 

зобовʼязуючі, уповноважуючі, забороняючі. У Ю. М. Грошевого знаходимо про 

існування спеціалізованих кримінальних процесуальних норм (дефінітивні, 
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деклараційні, колізійні), при цім критерієм їх виділення в окрему групу 

класифікації є їх додатковий характер до норм регулятивних та охоронних [81, 

с. 50]. Перехідні положення КПК України є оперативними нормами.  

Вважаємо, що поділ кримінально-процесуальних норм на регулятивні та 

охоронні здійснений на підставі критерію – залежно від виконуваної функції права 

(від функцій у процесі впливу їх на суспільство). А поділ на зобовʼязуючі, 

уповноважуючі, забороняючі засновується на іншому, додатковому критерію − 

обраному способі правового регулювання. 

Окрім того, класифікація кримінальних процесуальних норм можлива також 

на основі критерію виконання ними окремих функцій у механізмі правового 

регулювання: а) вихідні (установчі) – норми кримінального процесуального права, 

які регулюють завдання кримінального провадження, кримінальне процесуальне 

законодавство та його сферу дії, засади кримінального провадження; б) загальні – 

ті кримінально-процесуальні норми в яких встановлені кримінально-процесуальні 

поняття, визначені суд, сторони та інші учасники кримінального провадження, 

регулюються докази та загальні положення доказування в кримінальному 

провадженні тощо; в) спеціальні кримінально-процесуальні норми – ті, що 

встановлюють особливості реалізації загальних кримінально-процесуальних норм 

(наприклад, предʼявлення речей для впізнання як елемент процесу доказування), а 

також визначають окремі випадки в кримінальному провадженні (наприклад, 

норми, що регулюють особливі порядки кримінального провадження, або 

особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного 

стану або в районі проведення антитерористичної операції). 

Також кримінально-процесуальні норми, залежно від кола осіб на яких 

поширюється їх сфера дії, можна поділити на норми загальної дії (наприклад, 

презумпція невинуватості) та норми обмеженого кола дії (наприклад, підстави 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій). Також існують постійні правові 

норми (практично всі кримінально-процесуальні норми порівняно є постійними) та 

тимчасові (на період умов воєнного, надзвичайного стану або в районі проведення 
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антитерористичної операції). Критерієм для проведення класифікації обрано час дії 

та територію. 

Сукупність норм права утворює інститут кримінального процесуального 

права, який обʼєднує правове регулювання однорідних кримінальних 

процесуальних відносин, тобто має видову однорідність у межах загальної 

сукупності кримінальних процесуальних норм. А сукупність інститутів утворює 

галузь кримінального процесуального права.  

За структурою та місцем у системі права інститути кримінального 

процесуального права необхідно класифікувати на прості (досудове розслідування 

кримінальних проступків) та складні (цивільний позов у кримінальному 

провадженні). Водночас складним є той інститут, норми права якого містять 

бланкетний характер. Зокрема, у ч. 5 ст. 128 КПК України зазначено, що цивільний 

позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, 

встановленими КПК України. Якщо процесуальні відносини, що виникли у звʼязку 

з цивільним позовом, КПК України не врегульовані, до них застосовуються норми 

Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать 

засадам кримінального судочинства [163]. 

За функціональною роллю інститути можна класифікувати на регулятивні 

(інститут слідчого судді) та охоронні (інститут заходів забезпечення кримінального 

провадження). 

Як зазначалося вище, норми кримінального процесуального права зовнішньо 

оформлені в кримінальному процесуальному законодавстві. Класифікація 

кримінального процесуального законодавства здійснена законодавцем, який у ст. 1 

КПК України класифікував його залежно від юридичної сили нормативно-

правового акта: Конституція України, міжнародні договори, згода на 

обовʼязковість яких надана Верховною Радою України, КПК України та інші 

закони України. 

Відповідно вище зазначене кримінальне процесуальне законодавство можна 

класифікувати: за критерієм відносин, які ним врегульовані (наприклад, 

законодавство, що регулює правовий статус захисника, законодавство, що регулює 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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тримання під вартою тощо); за терміном дії (постійне та тимчасове); за структурою 

(прості – Закон України «Про судоустрій і статус суддів» та кодифіковані – 

Кримінальний процесуальний кодекс України). 

Вище сказане стосується самого законодавства (предметом класифікації є 

нормативно-правові акти). Однак, виклад норм права в статтях, частинах статей, 

пунктах нормативно-правового акта також застосовує класифікацію. Зокрема, в 

ст. 31 КПК України проведено класифікацію складу суду. Водночас критеріями 

класифікації обрано види підсудності, а також кваліфікація кримінального 

провадження, а у ч. 1 ст. 95 КПК України класифіковано на види показання, 

залежно від джерела їх походження тощо. Науковці неодноразово звертали увагу 

на здійснення впорядкування запобіжних заходів у ч. 1 ст. 176 КПК України за 

мірою зростання суворості [147, с. 167; 81, с. 298]. Водночас автори наголошують, 

що закріплення зростання суворості має важливе значення при обрані конкретного 

запобіжного заходу чи його заміні на менш суворий і навпаки [147, с. 167]. Це ще 

раз підтверджує, що класифікація як метод упорядкування кримінального процесу 

є дієвим механізмом правильної реалізації кримінальних процесуальних норм у 

кримінальній процесуальній діяльності уповноважених субʼєктів. 

Зазвичай класифікація кримінальних процесуальних норм та кримінального 

процесуального законодавства відбувається лише свідомо та лише 

уповноваженими субʼєктами (субʼєктами нормотворчості). 

Використання класифікації під час реалізації педагогічно адаптованої 

системи інформації, знань, навичок і вмінь про кримінальну процесуальну 

діяльність широко розповсюджено в змісті програм навчальних дисциплін [218; 

227; 261; 274]. З допомогою класифікації інформації (яка передається лекторами та 

поглиблюється в знання викладачами практичних, семінарських та, інколи, 

лабораторних занять для студентів та слухачів) утворюється система знань, 

навичок та вмінь майбутніх правників.  

У цьому випадку чітко виокремлюється розуміння класифікації 

кримінального процесу як процесу, і як результату. За такої умови класифікація як 

процес є упорядкованою, систематизованою інформацією, а систематизовані 
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знання, вміння та навички студента та слухача – результат класифікації в 

кримінальному процесі.  

Зазвичай проведення класифікації в кримінальному процесі як навчальній 

дисципліні можливе лише усвідомлено, а здійснена вона може бути лише 

уповноваженими, відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та 

нормативних актів Міністерства освіти і науки України, особами (викладачами 

вищого навчального закладу). Водночас необхідно врахувати, що класифікацію 

можуть здійснювати також і студенти, як учасники навчального процесу, 

виконуючи навчальний план з підготовки фахівця 081 «Право». 

Отже, класифікація як процес як правило, стосується кримінальної 

процесуальної діяльності, а як результат – науки кримінального процесу, 

кримінального процесу як навчальної дисципліни, і як гармонійне поєднання 

відображається в кримінальному процесуальному законодавстві. У будь-якому 

випадку вона може здійснюватися лише свідомо та лише у системі правових понять 

та явищ кримінального процесу [425, с. 175-181]. 

Окремим видом класифікації є встановлення типології кримінального 

процесу. 

Згідно з Ю. М. Мирошниченко, типологічна ідентифікація кримінального 

судочинства має фундаментальне значення і є початком для вирішення низки 

теоретичних і практичних проблем: по-перше, тип процесу визначає завдання 

кримінального судочинства, мету доказування, функції учасників кримінального 

провадження, характер інших елементів кримінальної процесуальної діяльності, а, 

по-друге, в якості ідеологічного орієнтиру дозволяє уникнути, викликаних 

захопленням тією чи іншою ідеальною моделлю судочинства, крайнощів у 

законодавчій та правозастосовній практиці [202, с. 17]. 

Досліджуючи типологію цивільних процесуальних систем, Д. Я. Малєшин 

визначив, що тип системи – це сукупність ознак, які дозволяють диференціювати 

правові системи, обʼєднати їх у конкретну групу. Ці ознаки свідчать про спільне в 

окремих елементах системи. Наприклад, для всіх національних систем 

англосаксонського права характерним є використання судового прецедента як 
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джерела права. Ця загальна ознака дозволяє віднести їх в одну групу. Наявність 

декількох схожих ознак дає підстави говорити про окремий тип системи, в даному 

випадку – про англосаксонський. Тобто, на думку Д. Я. Малєшина, поняття типу 

передбачає наявність декількох спільних елементів, що відрізняє цю спільність 

системи від інших. Також автор визначив, що будь-яка типологія допомагає 

аналізувати різні групи явищ, що відрізняються один від одного. З допомогою 

типології встановлюються закономірності розвитку того чи іншого обʼєкта, його 

структурні елементи, схоже та відмінне з іншими обʼєктами, а також способи його 

ідентифікації [194, с. 41]. 

Кримінально-процесуальні інститути кожної окремої країни мають свої 

особливості, однак вони мають й окремі характерні риси, зумовлені історичним 

розвитком країни у межах певної правової системи. В сучасній теорії права 

вирізняють такі типи правових систем або правової сімʼї: романо-германський або 

континентальний, до якого належать країни континентальної Європи; англо-

американський або англосаксонський (Англія, Північна Ірландія, США, Канада, 

Австралія, Нова Зеландія, деякі держави-члени Британської Співдружності); 

змішаний (скандинавські й латиноамериканські країни); релігійно-традиційний 

(мусульманські країни, Індія, Китай та інші). Іноді вирізняють також і соціалістичні 

правові системи, які були характерними для країн минулого СРСР, а нині існують 

у таких країнах, як Куба, Вʼєтнам, КНДР. Однак, навіть із урахуванням їх 

соціалістичного відтінку, їх можна віднести до класичних усталених типів 

правових систем [223, с. 285]. 

Множинність кримінальних процесуальних систем світу потребує певної 

уніфікації, за рахунок визначення загальних завдань, засад та особливостей 

здійснення кримінального судочинства. Таке можливо на основі вироблення 

загальних спільних ознак, із врахуванням особливостей, що обумовлюють 

виокремлення певного типу кримінальної процесуальної системи. 

Типологія кримінального процесу є результатом системного аналізу 

оптимальних шляхів досягнення завдань кримінального судочинства, оскільки 

акумулює багаторічний досвід правової культури країн окремих правових систем, 
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що, безумовно, дає можливість, із врахуванням критичного аналізу змісту 

основних її компонентів та елементів, визначити основні напрямки для уникнення 

зловживань у кримінальній процесуальній системі з метою охорони та захисту прав 

і свобод людини і громадянина. 

Поняття типу кримінального процесу не є новим для кримінальної 

процесуальної науки і є одним їз її фундамнентальних категорій, що обумовлює 

наявність різних наукових позицій та актуальність для наукового дослідження. 

Про дискусійність досліджуваної теми свідчить, зокрема, невизначеність 

термінології, про яку зазначила М. І. Шевчук. Так, автор зазначає, що наукова 

термінологія оперує «моделями», «типами», «видами» «формами» та «історичними 

формами» кримінального процесу, серед яких фігурують «змагальні», 

«розшукові», «позовні», «обвинувальні», «інквізиційні», «слідчі», «змішані», 

«континентальні», «англосаксонські», «романо-германські», «охоронні» та 

«цивільні». Навіть у відповідних розділах сучасних підручників з кримінального 

процесу не наводяться поняття моделі, типу, форми, виду кримінального процесу, 

відсутня їх систематизація [456, с. 13]. 

На доктринальному рівні завдання типології кримінального процесу, на 

думку Ю. М. Мирошниченко, полягає у виокремленні та аналізі сутнісних 

елементів, що характеризують організацію кримінально-процесуальної діяльності 

в тій чи іншій країні або на певному етапі розвитку конкретної держави, з метою 

розкриття об’єктивних закономірностей функціонування і типологічного генезису 

відповідних процесів. Разом з тим типологія кримінального процесу не зводиться 

лише до порівняльного вивчення форм кримінального судочинства та віднесення 

їх до певних типів і видів. Прикладною задачею типологізації кримінального 

процесу є розробка рекомендацій щодо організації та вдосконалення 

кримінального судочинства, які дозволяють диференціювати завдання, функції, 

зв’язки, відносини, рівні організації кримінально-процесуальної діяльності в 

залежності від тих чи інших типологічних характеристик і забезпечують, таким 

чином, ефективне функціонування кримінальної юстиції [201, с. 126]. 
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Для з’ясування поняття та ознак типу кримінальної процесуальної системи 

не зупинятимемось на розумінні «кримінальна процесуальна система», що 

визначено нами раніше [422, с. 81-83; 435, с. 119-121; 430, с. 191-194; 449, с. 225-

228], а звернемо увагу на сутність поняття «тип». 

Згідно, словника В. Даля, тип від грецького прототип, першообраз, оригінал, 

зразок, основний спосіб [344, с. 416]. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови тип – зразок, 

модель, форма, властивість, яким відповідає певна група предметів, понять, явищ. 

Певна множина обʼєктів…[31, с. 1460], а також визначено, що типологія – вид 

наукової систематизації, класифікації чогось за спільними ознаками [31, с. 1460]. 

Під поняттям «тип» (від грец. typos – відбиток, форма, зразок) у сучасній 

науці розуміють предмет або явище, що містять риси, які повторюються у багатьох 

інших, подібних їм, явищах або предметах та вважаються типовими. Поняття «тип» 

нерозривно пов’язане з поняттям «типологія» (від грец. typos – відбиток та logos – 

вчення), яке являє собою метод наукового пізнання, в основі якого лежить 

розчленовування систем об’єктів і їх групування за допомогою узагальненої, 

ідеалізованої моделі або типу. Отже, «тип» є певним логічним поняттям, яке 

передбачає завідоме спрощення реальності та використовується для дослідження 

причин та характеру відхилень історичної дійсності від ідеальної моделі [80, с. 10]. 

Необхідність типологізації виникає у зв’язку з потребою в упорядкованому 

описанні множин доволі неоднорідних форм кримінального судочинства або у 

вивченні певних закономірностей на основі аналізу таких множин. В процесі 

типологізації на основі змістовного аналізу досліджуваних об’єктів виявляється їх 

схожість і відмінність, обираються надійні способи ідентифікації. При цьому 

об’єкти, згруповані за основною типологічною ознакою, називають типами, а 

процес подальшої деталізації визначає їх види [202, с. 9]. 

Традиційно, у підручниках з кримінального процесу поняття тип 

кримінального процесу обумовлений історичним підходом. Так, В. Т. Маляренко 

зазначає, що історії держави і права відомі кілька основних форм (типів) 

кримінального процесу [196, с. 45]. У підручнику Ю. М. Грошевого знаходимо, що 
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типи кримінального процесу розрізняють залежно від того, які завдання стоять 

перед кримінальним процесом, як визначені повноваження та функції відповідних 

державних органів, наскільки у процесі представлені та захищені права людини, 

яка система доказів, на кого покладено обов’язок забезпечення доведеності вини 

особи, тощо. У доктрині кримінального процесу виділяють певні історичні типи 

кримінального процесу: 1) розшуковий; 2) змагальний; 3) змішаний [80, с. 11]. 

Ю. М. Мирошниченко зазначає, що незважаючи на розмаїття типологічних 

підходів, у теорії судочинства виділяють два основні типи процесу: змагальний, 

який стосовно кримінального судочинства іноді іменують також обвинувальним, і 

розшуковий, або інквізиційний, чи слідчий [200, с. 101]. 

В той же час, у М. М. Михеєнка знаходимо, що вiдповiдно до чотирьох 

класових соцiалъно-економiчних формацiй розрiзняють чотири типи 

кримiнального процесу (в ycix йоrо аспектах): рабовласницької, феодальної, 

буржуазної, соцiалiстичної держави [205, с. 163]. Схоже знаходимо у 

К. Б. Каліновського [134, с. 10].  

Також у М. М. Михеєнка знаходимо, що є три iсторичнi форми 

кримiнального процесу: 1) обвинувальний (змагальний); 2) iнквiзицiйний 

(розшуковий); 3) змiшаний (континентальний). Історично цi форми послiдовно 

змiнювалися одна одною. Водночас вони продовжують спiвiснувати в сучасному 

суспiльствi. Поєднання iсторичноrо типу й iсторичноi форми кримiнальноrо 

процесу називається видом кримiнальноrо процесу [205, с. 163]. Про те, що 

вітчизняний кримінальний процес є змішаним зазначає Л. М. Лобойко [181, с. 154]. 

Системне уявлення про типологізацію кримінального судочинства виклала у 

своїй праці учена О. Г. Яновська. Авторка зазначила, що вище окреслений підхід є 

ідеальним типом кримінального судочинства, який може виявлятись у таких 

підвидах: розшуковий, змагальний та змішаний типи. Морфологічна типологізація 

передбачає існування двох форм кримінального процесу: історична та легіслативна 

форми. При цьому, історична форма передбачає існування континентального, 

англосаксонського та традиційного типів кримінального процесу, а легіслативна 

форма визначає передрозшуковий, построзшуковий, передзмагальний та 
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постзмагальний типи. І, нарешті, історичний тип кримінального судочинства, що 

являє собою поєднання ідеального типу та історичної форми морфологічного типу, 

передбачає такі види ідеального змагального типу: обвинувальний, позовний 

(приватно-позовний, публічно-позовний, публічно-змагальний) та види ідеального 

розшукового типу: кримінальна розправа, асиза, інквізиція, слідчий тип, судовий 

наказ [469, с. 293]. 

О. В. Смірнов, зазначає, що більш заслуговує називатися історичною 

формою реальність, яка сформувалася в різних країнах і регіонах в результаті 

конкретно-історичного процесу. Чітко виділяються чотири базових, або 

історичних, форми кримінального процесу, які можна визначити як англійська, 

французька, німецька та шаріатська (мусульманська). У радянський період 

відбувалося також формування самостійної соціалістичної історичної форми 

процесу. Крім того, в окремих регіонах, в основному там, де продовжують існувати 

традиційні суспільства, – до сих пір зберігаються і деякі інші, реліктові форми 

судочинства, які ведуть свій початок з архаїчних часів. Названі форми, на відміну 

від ідеальних типів і видів, цілком реальні [300, с. 30-31]. 

Похідними від цих форм-архетипів є режими судочинства, існуючі в окремих 

країнах, або, інакше кажучи, легіслативні форми процесу (від лат. Legis – закон і 

latus – внесений, встановлений, тобто введений нормами права конкретних 

держав). Легіслативні форми не цілком збігаються з історичними, так як 

відчувають на собі вплив конкретно-історичних умов (соціальних, політичних, 

етнічних та ін.), в яких вони виникли та існують. Можливі ухилення легіслативних 

форм від початкового архетипу, аж до переходу в іншу морфологічну нішу. Історії 

відомі приклади справжньої територіальної експансії окремих історичних форм – 

рецепція римського права, переможний марш французької моделі судочинства по 

континентальній Європі на багнетах наполеонівських дивізій і т.п. Проте 

легіслативні форми, будучи об’єктивно детерміновані місцевими умовами, мають 

тенденцію повертатися в лоно свого природного архетипу, і здатні остаточно йому 

змінювати тільки при істотній зміні історичної обстановки [300, с. 31]. 
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Згідно К. Б. Каліновського інший підхід до типології кримінального процесу 

називається морфологічним (від грец. Morphē – форма). Він націлений на 

виявлення реально існуючих моделей, які мали і мають місце в конкретних 

державах. У зв’язку з цим в літературі такі різновиди процесу часто називають 

національними формами (типами). 

Підставою цієї типології служать істотні ознаки, особливості національних 

кримінально-процесуальних систем (національні, релігійні, географічні). В 

результаті говорять про такі різновиди процесу, як англосаксонський, 

французький, німецький, російський.... На базі даної типології виділяються 

національні типи (форми) процесу. На відміну від ідеальних типів (форм) вони 

обмежені рамками певних держав, регіонів [134, с. 20]. 

Національний тип кримінального процесу К. Б. Каліновський визначає як 

організацію провадження у кримінальній справі, обумовлену соціально-

культурними особливостями регіону. 

Автор десятки національних кримінально-процесуальних систем класифікує 

на кілька груп:  

1. Романо-германський тип (континентальний). У ньому переважне значення 

мають кримінально-процесуальні норми, виражені в законодавстві. 

2. Англосаксонський тип (судочинство загального права або острівне). У 

ньому на перший план висувається юридична практика, виражена в сукупності 

судових рішень – прецедентів. 

3. Традиційний тип (судочинство звичаєвого права). Він опирається в своїй 

основі на правову ідеологію (правосвідомість), як, наприклад, релігійно-общинні 

юридичні системи мусульманського, індуського права [134, с. 21]. 

Схожий підхід типології у своїх працях застосовував І. Я. Фойніцький. Так, 

він у своїй праці досліджував особливості кримінальних процесуальних систем 

Англії, Німеччини та Франції, вказуючи на особливості кожної з них (окремі 

інститути, задачі) [401, с. 70], в той же час автор виділяв три головних типи 

побудови попереднього розслідування: 1) англо-американський; 2) французький та 

3) новонімецький [401, с. 491-495]. 
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Нажаль вітчизняних детальних досліджень історичного типу кримінального 

судочинства, що є поєднанням ідеального типу та історичної форми 

морфологічного типу, і передбачає види ідеального змагального типу  та види 

ідеального розшукового типу практично немає. Короткий аналіз знаходимо у 

працях таких українських вчених як  М. М. Михеєнко [205, с. 162-163], 

О. Г. Яновська [469, с. 293], Г. П. Власова [54, с. 167-168], В. Т. Маляренко [196, с. 

45], Л. М. Лобойко [179, с. 127], М. А. Маркуш [198, с. 65]. 

Згідно з О. М. Толочко, за першими ознаками цієї дихотомії кримінальний 

процес Німеччини та Франції відносять до континентального (романо-

германського) типу; за другими ознаками кримінальний процес США, Англії і 

Уельсу – до англосаксонського (англо-американського) типу. В сучасних умовах 

значення типологічних ознак кримінального процесу змінилося. Практично не має 

фундаментального характеру така ознака, як відсутність або наявність кодифікації, 

оскільки всі без винятку країни мають систематизоване законодавство 

(консолідоване – в країнах загального права і кодифіковане – в країнах 

континентального права). Визнання країнами злочинності як соціального явища 

змінило роль і пріоритет матеріального чи процесуального права, оскільки 

покарання злочинців та захист прав і свобод обвинуваченого визнаються однаково 

важливими. Інші ознаки зберігають своє значення, хоча не мають такої 

фундаментальності як раніше [347, с. 322]. 

Автор зазначає, що конвергенція кримінально-процесуальних систем 

продовжується в країнах як континентального права, так загального права. 

Правовим фундаментом для цього є Європейська конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод та практика Європейського суду з прав людини. 

Можна стверджувати, що кримінальний процес європейських держав обʼєднує 

єдина правова філософія, яка базується на таких загальнолюдських цінностях: 

право на людське поводження (заборона катувань, нелюдського або поводження, 

що принижує гідність людини); право на свободу та особисту недоторканність 

(право на особисту свободу, право на недоторканність людини, право на повагу до 

особистого життя, недоторканість житла, право на захист інформації особистого 
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характеру); рівність всіх перед законом та заборона дискримінації; справедливість 

правосуддя (право на ефективні засоби правового захисту, реальний доступ до 

суду, презумпція невинуватості, право обвинуваченого на правову допомогу тощо). 

Український кримінальний процес за своїми функціональними характеристиками є 

континентально-правовим і наближений до німецької та французької 

процесуальних систем, структурні та функціональні особливості яких були 

запозичені й творчо перероблені. Найбільш значущі запозичення з англо-

американського (за типом) процесу стосуються сфери захисту прав людини та 

змагальності кримінального провадження (стандарти справедливості правосуддя, 

загальновизнані принципи процесу, судовий контроль у стадії досудового 

провадження, суд присяжних) суттєво не впливають на вид кримінального процесу. 

Всі вони знаходяться в процесі адаптації і самі по собі деструктивного впливу на 

правозастосовну практику не надають [347, с. 325]. 

Згідно з ученим Рудольфом Шлезінгером, у кожній системі кримінальних 

процедур кінцеві питання політики зобовʼязані зосереджуватися на конфлікті між 

цінністю істини та конкуруючими «іншими цінностями». Автор стверджує, що 

порівняльний підхід демонструє, що з історичних та політичних причин, які є 

складними і потребують подальшого зʼясування, – тенденція сильніша в нашій 

системі (англо-американській – Ю. Ц.), ніж будь-яка інша жертва правди «іншим 

цінностям». Це само собою не означає довести, що позиція здебільшого правових 

систем перевершує думку нашої меншини, але це закликає до роздумів та 

відкритого переосмислення багатьох наших припущень, у тому числі тих, які 

лінивий традиціоналізм мітить як «фундаментальне». Таке переосмислення, 

використовуючи порівняння як один із його інструментів, доведеться починати з 

класифікації кожного кримінально-процесуального правила та доказів як шукання 

правди чи порушення правди [519, с. 384-385]. 

Відповідно, типологія передбачає застосування класифікації – поділ на 

групи. У даному випадку, критерієм такого поділу є типологія правових систем 

(правових сімей), які, як нами зазначено у підрозділі 1.1. є також системним 
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явищем до складу якого входять інші, більш мілкі за обсягом правові явища, серед 

яких є система кримінального процесу. 

Аналізуючи вище зазначені підходи для розуміння поняття типу 

кримінальної процесуальної системи можна сформулювати загальні ознаки цього 

поняття: 

1) залежить від політичного (державного) режиму; 

2) засновується на завданні та засадах кримінального процесу, та включає 

всі елементи системи кримінального процесу; 

3) забезпечує досягнення оптимального результату у досягненні завдань 

кримінального процесу в умовах єдності типу та диференціації видів у кожній 

країні; 

4) обумовлений загальним соціокультурним розвитком та правовими 

традиціями; 

5) заснований на типі правової системи країни (групи країн); 

6) обумовлюється перевагою імперативного, або диспозитивного методу 

правового регулювання кримінальних процесуальних відносин; 

7) проявляється у практиці застосування законодавства. 

Враховуючи зазначене вище можна визначити, що тип кримінальної 

процесуальної системи – це властивість кримінальної процесуальної системи 

країни, що визначається наявністю схожих або відмінних ознак від інших систем, 

які дозволяють віднести кримінально-процесуальну систему до групи систем, 

заснованих на спільних рисах [526, с. 191-195]. 

Що ж до критеріїв типологізації кримінального процесу, то автор 

притримується думки про те, що вони дублюють критерії класифікації правових 

систем світу із врахуванням особливостей кримінального процесу. Такими 

критеріями класифікації кримінального процесу необхідно визначити: 

1) генезис та подальший розвиток; 

2) спільність основного джерела кримінального процесуального права; 
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3) єдність у структурі кримінального процесуального права, наявність 

основних типових компонентів системи кримінального процесуального права, що 

відмінні від інших систем; 

4) типовість групових принципів кримінального провадження, що 

визначають його напрямок; 

5) типовість юридичної техніки для окремої групи країн. 

А 59 % опитуваних визначили, що тип кримінального процесу можна 

визначити  залежно від типу  правової системи. При цьому поділ на англо-

американський, континентальний, релігійно-правовий та традиційний  підтримали 

47 % опитаних, 27 % не підтримали, а 26-ти %  важко відповісти. 

Однак, необхідно врахувати, що за сучасних глобалізаційних процесах 

частина критеріїв класифікації уніфікується шляхом імплементації спільних рис. 

Про це буде зазначено нижче із врахуванням підходу, що викладений ученим 

О. Кібальніком: «правовий «екстримізм» не є позитивним у своїй основі, а «істина 

завджи лежить посередині» [144, с. 33]. 

 

 

2.2. Англо-американський тип кримінальної процесуальної системи 

 

Науковий та популярний інтерес до світових систем кримінального процесу 

має своє раціональне значення, адже детальне вивчення досвіду, або хоча б його 

поверхневе споглядання є цікавим для всіх суспільних сфер. Значний інтерес 

викликає аналіз нетипових для рідної країни прикладів правової практики, які 

містяться в юридичній практиці зарубіжних країн. Особливий інтерес викликає 

практика та джерела, на якій вона базується, що відмінні від вітчизняного 

кримінального процесу. Одним із таких для українського кримінального процесу є 

англо-американська система кримінального процесу. 

Цей процес характеризується низкою системних особливостей, дослідження 

яких необхідно провести як з метою ознайомлення, так і метою наукового аналізу 

в т.ч. і для запозичення позитивного досвіду для перспективного правового 
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регулювання кримінального процесу України. Згідно з Девідом Неубаєром, 

численні державні установи, які беруть участь у здійсненні публічної політики 

щодо злочинності, називаються «система кримінального правосуддя» (criminal 

justice system) [486, с. 6], відповідно до посібника із запобігання насиллю над 

жінками, система кримінального правосуддя (criminal justice system) включає 

поліцію, суди та виправну систему, а слідчі та криміналісти також є ключовими 

акторами [529]. Втім, нами будуть розглядатись особливості кримінальних 

процесуальних систем окремих країн у розумінні теми дослідження, що зумовить 

можливість обґрунтування теорії про англо-американський тип кримінальної 

процесуальної системи. 

Всім очевидно, що велика відмінність розділяє дві системи кримінальної 

процедури (англо-американська та континентальна – Ю. Ц.), розроблені людьми 

Заходу протягом останніх восьми століть. Коли компаративіст акцентує свій погляд 

з континенту на англомовний світ, він має справу з настільки яскравими 

контрастами, що велике розмаїття, яке існує в кожній юридичній культурі, набуває 

великого значення. Хоча легко порахувати незліченну різницю між двома 

системами, набагато складніше дослідити, наскільки детально ці відмінності можна 

простежити до більш фундаментальних відмінностей у тому як розуміють ці дві 

системи, характер справедливості, порядку та самого закону. Основний контраст 

між цими двома системами – це той, який вказує на змагальний (або 

обвинувачуючий) аспект англо-американського процесу та незмагальний (або 

інквізиційний) характер континентального способу провадження. Ця дихотомія, 

яка би не була витончена, не враховує безліч важливих варіацій між двома 

системами [485, с. 481]. 

Юристам при дослідженні норм права узагальнено подобається 

наголошувати на відмінностях англо-американської «змагальної» системи 

кримінального правосуддя та континентальної чи цивільної «інквізиційної» 

системи. Серед юристів США, узагальнено, є тенденція прославляти американську 

систему, яка, як стверджується, є більш захищеною свободами, більш 

демократичною та менш домінуючою над органами державної влади, ніж традиції 
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системи цивільного права, завдяки ролі присяжних, формальною рівністю між 

представниками влади та відповідачем, а також «нейтральна» незалежність судової 

влади. Однак, все частіше академічні експерти й публічні коментатори прагнуть 

робити такі ж різкі порівняння навпаки вихваляючи інквізиційну систему як більш 

раціональну, більш ефективну та ще більш обережну, щоб уникнути засудження 

невинних, завдяки домінуванню професійних суддів, що мають мандат для пошуку 

істини, зменшення значення впливу захисників, і що особливо важливо – 

відсутності угоди про визнання вини [509, с. 2117-2118]. Тут необхідно звернути 

увагу, що джерело 1998 року, а у теперішньому кримінальному процесуальному 

законодавстві країн Європи угоди про визнання вини поширені. 

Згідно з Малкольмом М. Філі, формальним завданням системи 

кримінального правосуддя є розгляд арештів, визначення вини чи невинуватості, а 

у разі встановлення вини – визначення відповідної санкції (покарання – Ю. Ц). 

Основними субʼєктами системи є підсудний, прокурор, захисник, суддя, офіцер, 

судовий діловод, і в різній мірі інші особи, такі як свідки, додатково поліція, 

діловоди, особи, які звільняють, дозволяють умовне звільнення, судові психіатри 

та соціальні працівники, а також сімʼї та друзі підсудних. Система здійснення 

правосуддя, будь то змагальна чи інквізиційна, тягне за собою ключові елементи її 

організації: інституціолізована взаємодія великої кількості субʼєктів, ролі яких 

чітко визначені, які зобовʼязані слідувати чітко визначеним правилам і вони 

відповідальні за загальну мету – арешт особи [492, с. 407]. Вважаємо, що зазначена 

у вченого мета визначається тим, що система кримінального судочинства має бути 

спрямована на забезпечення дотримання прав особи під час обмеження чи 

позбавлення її свободи, а також призначення їй покарання. 

В історії суспільства існували різні види, різновиди і форми кримінального 

судочинства. Більшість процесуалістів зводять їх до трьох типів кримінального 

процесу: обвинувального, розшукового (інквізиційного) та змішаного (слідчо-

судового). Обвинувальний кримінальний процес характерний, в основному, для 

періодів рабовласницького ладу і раннього феодалізму. Автор визначила, що в 

цьому виді кримінального процесу значна роль належала обвинувачеві, яким була 
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особа, що потерпіла від злочину. Від волі обвинувача залежало виникнення, 

продовження або припинення кримінального процесу. Без його вимоги не могло 

початися провадження в справі. На обвинувача покладався обовʼязок доказування, 

розшук обвинуваченого. Спір обвинувача і протилежної сторони проходив перед 

судом. Як докази використовувалися відомості, що були отримані шляхом 

застосування насильства, в результаті поєдинку тощо. Судочинство проходило 

гласно та усно. Класичним зразком обвинувального (змагального) кримінального 

процесу є кримінальний процес Англії та США. Такий вигляд кримінальний процес 

мав і на території, де проживали словʼянські племена [54, с. 165].  

Важливим також є дослідження кримінального процесуального досвіду 

Сполучених Штатів Америки, оскільки це держава, яка досягла значних успіхів у 

розвитку державно-правових інститутів. Кримінальне процесуальне право США 

більш розвинене й тому більшою мірою, ніж англійське, наближене до 

континентальної правової системи [11, с. 36]. Таку ж думку знаходимо і у 

Н. Ю. Волосової та О. В. Фьодорової [61, с. 6]. Коротко проаналізуємо особливості 

англо-американської системи кримінального процесу за зразком провідних країн 

цієї системи (США та Англії). 

Згідно з Фредериком Р. Кудером, американські юристи, навчені традицією, 

вважають, що habeas corpus – це основа їхніх свобод, і що Рим, і Карфаген втратили 

своє лише тому, що вони не винайшли цього захоплюючого юридичного явища. Та 

ці юристи, як правило, відхиляють інквізиційну систему і щодо неї з недовірою 

знизують плечима або висловлюють негативні епітети [483, р. 327]. 

Правова система США є доволі складною і своєрідною. У ній співіснують 

практично на «паритетних началах» федеральна правова система й система штатів 

(так званий «правовий дуалізм»). Федеральне кримінально-процесуальне, як і все 

американське право, становить сукупність норм як писаного, так і неписаного 

права [96, с. 241]. Ускладнює застосування будь-якої норми чи правила в США той 

факт, що в Сполучених Штатах Америки кожен штат має своє кримінальне 

законодавство та кримінальний процес (процедуру). У звʼязку із цим виникають 
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суттєві розбіжності правового регулювання федерального кримінального процесу 

та кримінальної процедури штатів [314, с. 48]. 

За своєю формою кримінальний процес США є обвинувальним, або 

змагальним, як і в Англії, але на відміну від неї в США кримінально-процесуальне 

право частково кодифіковано, оскільки вироблені та ухвалені Конституція США і 

конституції штатів. У штатах (Іллінойс, Каліфорнія, Нью-Йорк та ін.) діють 

кримінально-процесуальні кодекси [209, с. 74]. 

За А. А. Долгополовим, вагомим джерелом кримінально-процесуального 

права є норми неписаного права, тобто прецедентне право. Ці норми формують і 

створюють суди штатів шляхом постановлення рішень із питань, не 

регламентованих чинним законодавством, з наступним поширенням цих рішень на 

аналогічні ситуації в справах (правозастосувальні судові прецеденти). Унаслідок 

різноманіття життєвих ситуацій норми неписаного права становлять великий 

масив. Причому в різних штатах однакові або аналогічні ситуації в кримінальних 

справах іноді вирішуються по-різному. Це стало підставою для запровадження 

механізмів, які б усували розбіжності та дублювання в правовій регламентації. На 

сьогодні таких механізмів існує три: 1) визнання Верховним судом США 

недійсними таких джерел права штатів, які суперечать приписам Конституцій 

США; 2) підготовка Інститутом американського права так званих модельних 

кодексів; 3) розробка Національною конференцією уповноважених з уніфікованих 

правових актів штатів (до їх числа від кожного штату входять професори 

університетів, судді, адвокати, прокурори, юристи – всього 200-300 чоловік) 

проектів уніфікованих законів і наступне їхнє ухвалення законодавчими зборами 

штатів. У наш час у сфері кримінального судочинства велике значення для 

практичного застосування мають наступні проекти уніфікованих актів: 

– Уніфікований акт про правила доказування 1974 р.; – Уніфікований акт про 

концепцію шкоди потерпілим від злочинів 1973 р.; – Уніфіковані правила 

кримінального процесу 1987 р.; – Уніфікований акт про судове затримання 1990 р.; 

– Уніфікований акт про видачу злочинів [96, с. 243]. 
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Неписане право, яке створюють і застосовують федеральні суди, є дуже 

поширеним і має високий авторитет. Із питань тлумачення Конституції США і 

встановлених нею гарантій прав особи, в тому числі й у кримінальному 

судочинстві, федеральні прецеденти мають пріоритетне значення. Найвідомішими 

прецедентами у таких сферах є: про вилучення з числа доказів визнання своєї вини 

обвинуваченим, яке він зробив після відмови йому в побаченні із захисником 

(таким прецедентом стала справа Ескобедо, 1964 р.); про недопустимість 

використання доказів, отриманих із порушенням встановлених Конституцією 

США гарантій законності проведення обшуку і виїмки (прецедентом стала справа 

Meннa, 1961 р.); про надання матеріально незабезпеченим засудженим судами 

штатів копій необхідних документів безоплатно, якщо засуджені мають намір 

оскаржити вирок (прецедент – справа Гріффіна, 1956 р.); про недопустимість 

використання в суді заяв обвинуваченого, якщо йому під час перебування під 

вартою не було розʼяснено право не відповідати на запитання, оскільки отримана 

інформація в подальшому може бути використана проти нього; право мати 

захисника і право мати безоплатного захисника, якщо він не в змозі оплатити 

витрати, повʼязані із запрошенням захисника; водночас тягар доказування того, що 

обвинувачений відмовився від права не відповідати на запитання, покладено на 

сторону обвинувачення (найвідоміший прецедент – справа Міранди, 1966 р.) [96, 

с. 242]. 

Окрім того, на думку О. В. Тюріної, судовий прецидент має вплив на 

побудову самої судової системи країн англо-американського права. Так, судді в цих 

країнах виступають «творцями» права…, що і зумовлює відсутність відповідної 

спеціалізації, закладеної в основу організаційно-функціональної побудови судових 

систем Англії, США, кожна з яких при цьому має свої специфічні риси, зумовлені 

формою державного устрою і державного правління цих країн [354, с. 26]. 

Одним із джерел, що формує систему кримінального процесу США, є 

кримінальна процесуальна доктрина. Учений Є. Ю. Полянський визначив, що 

кримінально-правова доктрина США існує на концептуальному рівні й має широке 

функціональне призначення, зважаючи на недостатність регулятивних 
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можливостей законодавства, яке є фрагментарним, крім того, саме правова 

доктрина є тією інтегруючою силою, яка здатна утримувати разом щонайменше 53 

окремі системи кримінального законодавства США [248, с. 9]. З огляду на сучасні 

реалії норм кримінального процесуального законодавства України та практики 

його застосування необхідно зазначити, що за умови окремих встановлених правил, 

кримінальна процесуальна доктрина могла би зайняти своє місце в кримінальному 

процесу України. Але, наприклад, експертиза у сфері права прямо заборонена 

чинним Кримінальним процесуальним кодексом України. Хоча, на думку автора, 

це не є прямим відображенням заборони використання доктрини кримінального 

процесу, однак є суттєвою перешкодою в тому. Відповідно до Роберта Вайсберга, 

доктрина є менш важливою в досягненні своєї передбачуваної мети – належному 

здійсненні кримінального правосуддя, ніж це могло здатися колись [530, с. 854].  

Окремі автори визначили, що можна передбачити неминучу загибель 

окремих із видатних учень кримінального процесу. Ці доктрини, зокрема, 

конституційні стандарти, що використовуються для оцінки дискреційного 

правопорядку в громадах, пережили свою корисність. Настав час побудувати нову 

кримінальну процедуру, яка унікально підходила б до умов, що в даний час 

характеризують американське суспільно-політичне життя, і які, ймовірно, можуть 

охарактеризувати її в найближчому майбутньому [511]. 

Також звернемо увагу на те, що окремо автори зазначають про те, що саме 

процедура є визначальною характеристикою американського кримінального 

процесу, ключовим елементом якої є процесуальна справедливість. Її цінність, що 

виникає з поваги до прав людини, ставиться вище цінності ефективності судового 

рішення і, навіть, може суперечити останньому [317, с. 9]. 

Що ж до Англії, то, на думку Н. В. Нестор, англійська модель правосуддя 

полягає в наявності вибору тільки між двома традиційними варіантами реакції 

держави на вчинений злочин, з огляду його небезпеки для суспільства. Перший 

варіант – це офіційне кримінальне переслідування особи, результатом якого має 

бути покарання як юридичний наслідок вчинення злочину. Другий варіант – це 

відмова від кримінального переслідування особи, тобто фактично залишення 
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порушення кримінально-правової норми без будь-якої реакції з боку держави [222, 

с. 145].  

Учена Г. П. Власова визначила, що англійський процес був суто приватно-

змагальним до появи в ХІІ столітті при Генріху ІІ порядку розслідування через 

присяжних в особливо тяжких злочинах. Особливістю англійського приватно-

змагального процесу був поєдинок. Автор зазначила, що в країнах загального права 

приватне начало донині є вираженим і провадження має багато рис приватно 

змагального типу, наприклад, угоди про визнання вини [54, с. 168]. 

А. В. Молдован зазначає, що за формою англійський кримінальний процес є 

обвинувальним, або змагальним, тобто таким, у якому весь рух кримінального 

процесу спрямовується зусиллями обвинувача. Крім того, він будується на засадах 

змагальності, полягає в тому, що на всіх стадіях являє собою спір, боротьбу 

формально рівноправних сторін – обвинувача й обвинуваченого, суд же є лише 

арбітром в їхньому спорі (змаганні). Формально проти обвинуваченого виступає 

король (королева), обвинувач же, навіть якщо він є потерпілим від злочину, 

здійснює кримінальне переслідування від імені корони. Основна турбота про 

збирання доказів, на підставі яких вирішується справа, покладається на сторони – 

обвинувача та обвинуваченого [209, с. 65]. 

Англійське кримінальне процесуальне право – найстаріша процесуальна 

консервативна система, що зумовлено історичними традиціями. Воно водночас 

ніколи не мало єдиного кримінального процесуального закону, який би всебічно 

регламентував провадження в кримінальних справах. Винятком є Шотландія, для 

якої британський парламент у 1975 році видав Закон про кримінальний процес. На 

сьогодні в Англії накопичилося понад 300 000 судових рішень, які мають силу 

прецедента. Такі рішення є обовʼязковими для всіх судів для вирішення ними 

аналогічних справ, хоча практично нікому, крім професійних юристів, вони не 

відомі. Статутне право – це 300 парламентських актів і 99 томів так званого 

делегованого законодавства [11, с. 34-35; 113, с. 41]. Важливою ознакою загального 

права, згідно з М. В. Хворостяним, виступає автономія судової влади від будь-якої 

іншої влади в державі, що проявляється у відсутності прокуратури та 
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адміністративної юстиції. У даний час поряд із загальним правом у країнах 

англосаксонської правової сімʼї широкий розвиток отримало законодавство 

(статутне право), джерелом якого є акти представницьких органів, що свідчить про 

складні процеси еволюції цієї правової сімʼї. Однак, вихідні принципи організації 

правова система, наприклад, Англії зберігає з XIII століття й досі [406, с. 203]. 

Згідно з О. В. Кришевич, кримінальному праву Сполученого Королівства 

Великобританії й Північної Ірландії властиві особливості, які не характерні для 

законодавства більшості країн світу. Передусім – відсутність єдиних галузевих 

кодексів. Учена зазначає, що у сучасній Великобританії основними джерелами 

права є статути (парламентське законодавство, закони) та судові прецеденти, 

сукупність яких і складає так зване загальне право. Значна роль у формуванні 

кримінально-правових норм належить судовому прецеденту (caselaw), тобто 

ухваленому в конкретній справі судовому рішенню, що має надалі обовʼязкову 

силу для всіх судів. Прецедентом є не все рішення, а сформоване в ньому 

принципове положення (ratio decidendi). Правило прецеденту носить імперативний 

характер і свідчить, що справу потрібно вирішувати так, як аналогічно було 

вирішено раніше. Обовʼязкове значення мають лише опубліковані прецеденти. 

Іншим джерелом загального права є статути (закони), що приймаються найвищими 

законодавчими органами (наприклад, Акти Парламенту). З 1972 р. рішенням 

Парламенту встановлено, що суди не мають права більше вводити своїми 

рішеннями нові види злочинів. У результаті цього рішення Парламенту 

законодавчим шляхом було обмежено розвиток caselaw і судової нормотворчості, 

а щодо введення нових видів злочинів віднесено до виняткової компетенції 

Парламенту. Окрім цього, до джерел британського кримінального права 

відносяться підзаконні акти, які видаються урядовими органами в порядку 

доручення даного парламентом і становлять у сукупності делеговане 

законодавство. Вищою його формою є «Королівський наказ у Раді», яким і 

вводяться в дію багато законів [165, с. 29-30]. Кримінальний процес не містить 

відмінностей, щодо джерельної форми. 
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К. К. Аршунян визначила, що крім того, при розгляді кримінальних 

проваджень, зважаючи на їх великий авторитет, беруться до уваги наукові 

дослідження і підручники англійських юристів, які формально не мають 

обовʼязкової сили. Отже, кримінальний процес Англії є громіздким, заплутаним і 

складним через архаїчність правил та інститутів, формальну дію старовинних 

законодавчих актів, відсутність кодифікації величезної кількості різних за обсягом 

і змістом джерел кримінального процесуального права [11, с. 35]. 

Англо-американський тип системи кримінального процесу характеризується 

також такими особливостями: 

- існування суду коронера (США); 

- доказове право має ознаки окремої галузі, що визначає специфіку 

доказування; 

- система присяжних як величезний внесок в зміцнення думки людей про 

справедливість судів; 

- інститут умовно-дострокового звільнення, коли таке звільнення 

надається в позасудовому порядку спеціальною комісією; 

- акцент на концепцію відновного правосуддя (Restorative Justice); 

- широке використання угод про визнання вини; 

- дискреційність повноважень прокурора; 

- спеціалізоване ювенальне судочинство тощо. 

Отже, можна зробити висновок, що сьогодні відбувається процес поєднання 

різних кримінальних процесуальних систем світу, однак, англо-американська 

система кримінального процесу має свої особливості, які, порівнюючи з іншими 

системами кримінального процесу, можна виокремити таким чином: 

- джерелами кримінального процесуального права є судовий прецедент, 

нормативно-правові акти та правова доктрина, водночас важко визначити 

пріоритет прецеденту над нормативно-правовими актами в США, але він присутній 

в Англії; 

- англо-американська система кримінального процесу є змагальною або 

обвинувальною; 



150 

 

 

- ця система ґрунтується на справедливості та в ній беруть початок такі 

явища кримінального процесу як угода про визнання вини, суд присяжних, 

концепція відновного правосуддя, дискреційність повноважень осіб, які ведуть 

кримінальне судочинство тощо [414, с. 327-331]. 

Наразі, з метою запозичення позитивного досвіду у вітчизняне 

законодавство, звернемо увагу на окремі інститути англо-американського типу 

кримінального процесу. На думку вченого П. М. Маланчука, слід зауважити, що 

реформа кримінально-процесуального законодавства України, яка проводиться в 

наш час, значно підвищила зацікавленість до врахування позитивних надбань 

організації та законодавчої регламентації правосуддя, що сформувалися в 

зарубіжних країнах з демократичними підвалинами. Учений вважає, що 

запозичення правових надбань має бути творчим, враховуючи тільки позитивне, 

тобто те, що органічно вписується в систему кримінального процесу, яка склалася 

в Україні, і яка у своїй основі дещо відрізняється від іноземних моделей 

кримінального процесу [193, с. 112]. Звісно, КПК України 2012 року вже запозичив 

окремі інститути кримінального процесу, які притаманні як «класичні» країнам 

англо-американської системи, зокрема угода про визнання вини, суд присяжних 

тощо.  

Цікавим для науки кримінального процесу є суд коронера. За 

А. В. Молдаваном коронер – посадова особа, обовʼязком якої є проведення 

дізнання щодо нещасних випадків з летальним кінцем або смерті за незрозумілих 

обставин. Під час проведення розслідування здійснює огляд трупа, опитує свідків, 

проводить розшук підозрюваної особи, може заарештувати її без санкції суду. 

Коронер скликає спеціальне журі присяжних, які мають визначити причини смерті, 

спираючись на докази, встановлені коронерським дізнанням, та зафіксувати її 

відповідним вердиктом. Якщо коронерське журі дійде висновку, що смерть була 

природною або внаслідок випадку чи неспровокованого самогубства, то на підставі 

вердикту справа закривається. При встановленні обставин, які свідчать про 

насильницьку смерть або спровоковане самогубство, ухвалюється вердикт для 

суду, але дізнання коронера не повинно закінчуватися висновком щодо винуватості 
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когось у вчиненні злочину чи остаточним висновком щодо причини насильницької 

смерті. Цей вердикт разом із матеріалами дізнання направляється до суду або до 

прокурора, який проводить повне розслідування. Суд і органи обвинувачення не 

повʼязані вердиктом коронерських присяжних і проводять слухання у звичайному 

порядку, де коронер може виступати як свідок [209, с. 70-71]. Тобто це суд, де 

коронери, інколи разом з присяжними, розслідують випадки насильницьких, 

неприродніх та підозрілих смертей або смертей за невстановлених причин [328, 

с. 38]. 

Коронери історично є найдавнішими учасниками англійського 

кримінального процесу, оскільки суди коронера почали існувати з 1194 року. У 

сучасному кримінальному провадженні коронери мають справу із випадками 

неприродньої та насильницької смерті. Будь-яка особа, яка сумнівається в причині 

смерті має право повідомити про це коронеру, але на практиці коронерам 

повідомляють про смертельні випадки поліція й лікарі. Суд коронера є унікальним 

у тому, що діє на основі інквізиційної моделі кримінального процесу. У цьому 

процесі немає сторін, але в ньому можуть брати участь представники 

громадськості, такі як родичі померлого, представники страхових компаній, 

представники випраних установ, водії транспортних засобів і т.д. [360].  

У рішенні по Справі «Шенехен проти Сполученого Королівства» (Shanaghan 

v. the United Kingdom) (Заява № 37715/97) від 4 травня 2001 року зазначено, що «...у 

судовій практиці вже існує повне розуміння того, що завдання коронера не полягає, 

і це можна сказати категорично, в тому, щоб провадити широкомасштабне 

розслідування всіх обставин, за яких покійний зустрів свою смерть» [270]. 

Після закінчення розслідування коронер передає зібрані ним матеріали в 

Королівську службу переслідування для подальшого висунення обвинувачення та 

передачі матеріалів до суду [79, с. 271]. Звісно, це різновид вузькоспеціалізованого 

суду, однак, він є тим інститутом системи кримінального процесу, який не здійснює 

правосуддя, яке є остаточним. Суд коронера можна розглядати як додатковий 

механізм встановлення істини в кримінальному провадженні.  



152 

 

 

Також хотілося би звернути увагу на суд присяжних. Термінологічно в 

Україні він запроваджений зокрема в ст.ст. 63-68 Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» [120], а також нормами КПК України. Серед них виділимо 

положення норм ч. 3 ст. 31 КПК України в якій зазначено, що кримінальне 

провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено 

довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів, а 

за клопотанням обвинуваченого – судом присяжних у складі двох суддів та трьох 

присяжних. Кримінальне провадження щодо кількох обвинувачених розглядається 

судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив 

клопотання про такий розгляд [163]. А також нетиповим для класичної моделі суду 

присяжних є норми КПК про такі права присяжних як: із дозволу головуючого 

ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим 

особам, які допитуються; просити головуючого розʼяснити норми закону, що 

підлягають застосуванню під час вирішення питань, юридичні терміни йпоняття, 

зміст оголошених у судовому засіданні документів, ознаки злочину, у вчиненні 

якого обвинувачується особа, та положення ст. 391 КПК України в яких 

розглядається порядок наради й голосування в суді присяжних. Звичайно нинішній 

в Україні суд не є прямим запозиченням суду присяжних. Доводи наступні. 

Згідно з О. В. Кришевич, сімʼя англо-саксонського (загального) права, що 

включає правові системи Великобританії, США, держав-членів Британської 

співдружності, а також практично всіх, за деяким винятком, англомовних країн, 

виникла в Англії та згодом поширилася на домініони й колонії. Велике значення у 

формуванні загального права мають суди, які з моменту завоювання Англії 

Вільгельмом Завойовником (1060 р.) склалися в централізовану систему. У 

вирішенні справ судами активну участь брали присяжні з числа місцевих жителів, 

які добре знали традиції, що склалися, та звичаї, на основі яких і вирішувалися 

справи судами [165, с. 29]. Досвід Англії показує, що система присяжних зробила 

величезний внесок у зміцнення думки людей про справедливість судів. 

Обвинуваченого судять його/її співгромадяни, а не професійний суддя, й присяжні 
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можуть бачити зусилля англійських суддів і юристів, покликані забезпечити для 

обвинуваченого справедливий суд [403, с. 31]. 

І. Р. Волоско зроблено висновок, що станом на 2017 рік, класична модель 

суду присяжних притаманна двом групам держав: 1) держави системи загального 

права (США, Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Мальта, 

Ірландія); 2) держави, які запозичили класичний суд присяжних (Австрія, Бельгія, 

Данія, Бразилія, Гана, Іспанія, Швейцарія, Росія, Грузія) [59, с. 7]. 

А ось Д. В. Берчук класифікував моделі суду присяжних по іншому. Автор 

визначив, що у світовій юридичній практиці співіснують дві основні моделі суду 

присяжних – континентальна й англосаксонська. Англосаксонська модель 

передбачає, що суд у відсутність судді самостійно виносить вердикт про 

винуватість або невинуватість підсудного, які є для судді обовʼязковим. Суд 

присяжних цієї моделі вирішує тільки питання факту. Континентальна модель 

передбачає участь шефенів, народних засідателів, які досліджують всі матеріали 

справи й спільно із суддями вирішують питання права й факту [19, с. 287]. 

Фактична заміна понять «народний засідатель» на «присяжний» відбулася в 

континентальній моделі вітчизняної системи кримінального процесу. 

Оскільки в Австралії англо-американська система кримінального процесу, то 

відповідна модель містить класичні риси суду присяжних. Так, за І. Р. Волоско 

участь громадян у здійсненні правосуддя як присяжних засідателів передбачено 

Конституцією Австралії. Згідно з цим документом, за участі присяжних 

розглядаються справи за обвинувальними актами, причому розгляд має 

здійснюватися в тому штаті, де скоєно злочин. Зважаючи на ці норми Конституції, 

розгляду за участі присяжних підлягають кримінальні справи про злочини, за які 

можливе призначення покарання від одного року позбавлення волі й більше [59, 

с. 86]. Важливим питанням є розмежування компетенції між суддею та 

присяжними в Австралії. В австралійському суді присяжних завдання між суддею 

та присяжними розмежовані відповідно до традиційного підходу. 

Основоположним для суду присяжних є те, що закон – для суддів, а факти – для 

присяжних. Австралійські присяжні не беруть участі в засудженні тих, кого вони 
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визнали винним, за винятком того, що вони можуть рекомендувати помилування. 

У той же час суддя не зобовʼязаний приймати цю рекомендацію [59, с. 87]. 

Так, у судовій системі Австралії найбільш серйозні кримінальні справи 

розглядаються суддею з 12 присяжними (наприклад, у верховних судах штатів), а 

в цивільних справах суддя розглядає справу одноособово або за бажанням однієї з 

сторін за участю чотирьох або шести присяжних [30, с. 8]. Водночас, згідно з 

А. Бурим, наприклад, відповідно до Закону Австралії (1967 року), присяжними, не 

можуть бути особи, які зараз або протягом останніх 10 років займали суддівські 

посади (а також мирові судді та працівники служби пробації – служби нагляду за 

умовно засудженими), ті, хто займається практичною юридичною діяльністю й має 

юридичну освіту або особи, які працюють у них за наймом (як виняток, можна 

згадати надання можливості стати присяжною викладачці юридичного факультету 

університету, яка, однак, не займалася юридичною практикою). До переліку осіб, 

які не можуть стати присяжними відносять також працівників поліцейських 

формувань або департаменту поліції, службовці департаменту юстиції, державного 

управління з виборів, урядової канцелярії (яка забезпечує складання судових 

протоколів для Верховного суду та судів графств), департаменту соціального 

забезпечення, а також працівники, які займаються судовими звітами або входять у 

цю службу. Сюди також належать священики, монахи та монахині, а також інші 

особи з релігійної спільноти [30, с. 20]. Автор також дослідив суд присяжних у 

Канаді та США [30, с. 14]. 

Апеляційну скаргу на вердикт присяжних, якщо справу розглядали в Суді 

Корони, направляють до кримінального відділення Апеляційного суду (відомого як 

Апеляційний суд Її Величності). За результатом розгляду апеляційної скарги 

Апеляційний суд приймає одне з таких рішень: 1) відхилити апеляцію; 2) винести 

альтернативний вердикт, тобто замість вердикту про винуватість в одному злочині 

визнати достатніми наявні докази винуватості в іншому злочині; 3) видати наказ 

про новий розгляд справи, якщо були отримані нові докази; 4) видати наказ про 

повторний розгляд справи, якщо судом першої інстанції під час провадження були 

допущені серйозні помилки; 5) анулювати вердикт про винуватість та винести так 
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званий спеціальний вердикт про виправдання через недієздатність і видати наказ 

про переведення підсудного до лікарні. Генеральний прокурор (attorney-general) 

може в певних випадках оскаржити в Апеляційному суді рішення, яке він вважає 

неналежним вироком (inadequate sentence). За скаргою головного прокурора 

Апеляційний суд може скасувати рішення попередньої інстанції або ж збільшити 

покарання. Однак, зазвичай, апеляційний суд публічно викриває помилку суду 

першої інстанції, але виправдання, що стало її результатом, залишається в силі. 

Зауважимо, що лише Апеляційний суд має право перегляду справи в порядку 

оскарження справи «de novo». Таке повноваження надано суду для виправлення 

помилок першої інстанції [149, с. 115]. 

Фредерик Р. Кудер зазначив, що відхід від загальноприйнятого права означає 

довгий крок до подолання прірви між інквізиційною системою та нашою власною. 

Провідними рисами англійсько-американського кримінального права є його 

судовий чи контраверсійний характер та інститут судового розгляду присяжними. 

Оскільки континентальні країни прийняли англійську систему присяжних як орган 

для розгляду фактів у важливих кримінальних справах, основне розмежування між 

цими двома системами полягає в наступному: у французькій системі ініціатива 

щодо ведення кримінальних справ і їх ведення повністю належить судам; 

процедура насправді не має характеру судового розгляду, а є імовірніше 

розслідуванням, яке проводили урядовці для виявлення злочинності. Англійська 

процедура, з іншого боку, все ще приховує своє германське походження, 

зберігаючи характер звичайного судового позову, в якому позивач повинен 

доводити свою правоту проти відповідача практично так само, як і в цивільній 

справі, з додатковим тягарем, адже в кримінальній справі позивач не може 

поставити відповідача на місце, як це може зробити зараз у цивільних справах [493, 

с. 328-329]. Автор риторично запитує, що якщо французький законодавець 

виявився достатньо мудрим і ліберальним, щоб запозичити нашу систему 

присяжних, чи не можемо ми, так само, отримати щось, досліджуючи в 

позитивному ракурсі систему, розроблену найкращими умовами континентальної 

Європи? Прагнучи до результату реформи, ми не можемо мудро ігнорувати 
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переваги, а також не помічати недоліки інших правових систем, що склалися серед 

народів цивілізації, настільки високорозвинених, як і наша власна [493, с. 340]. 

Що ж до доказування, то, згідно з Д. Б. Кастарновим, у країнах 

англосаксонської правової сімʼї – доказове право має ознаки окремої галузі, що 

визначає специфіку доказування [142, с. 310]. У континентальному кримінальному 

процесі теорія доказів (зокрема у вітчизняному кримінальному процесі)  – це 

частина науки кримінального процесу, яка присвячена вивченню процесу 

доказування при провадженні дізнання, досудового слідства і судового розгляду 

кримінальної справи [148, с. 7]. 

А. В. Молдован визначив, що в американському кримінальному процесі у 

звʼязку з тим, що на обвинувачення не покладено обовʼязок всебічного, повного й 

обʼєктивного дослідження обставин справи, виявлення не лише обвинувальних, а 

й виправдувальних обставин, захисникам доводиться проводити власне 

розслідування для збирання доказів, які виправдовують обвинуваченого або 

помʼякшують його вину [209, с. 75]. О. Куценко зазначає, що доказове право США 

за більшістю основних положень тотожне з доказовим правом Англії. Суд має 

вирішити, чи довів обвинувач висунуті ним обвинувачення. Обовʼязок доказування 

обставин, які виключають або помʼякшують відповідальність, як правило, 

покладається на обвинуваченого [169, с. 118]. 

Згідно з А. Власовою, в американському кримінальному процесі перед судом 

ніколи не ставилося завдання щодо встановлення обʼєктивної (матеріальної) 

істини, тобто зʼясування всіх фактичних обставин справи; їхньої юридичної 

кваліфікації; ухвалення належного рішення в інтересах абстрактного публічного 

правопорядку, незалежно від того, на чому наполягають сторони. У цьому сенсі 

функцією американського суду є не повне і обʼєктивне дослідження фактичних 

даних у кримінальній справі, а безпосереднє вирішення суперечки між двома 

сторонами, що змагаються. Звісно, це не означає, що суд є байдужим до 

встановлення істини справи. Він прагне встановити істину, але лише тією чи іншою 

мірою, наскільки це є необхідним для того, щоби правильно вирішити суперечку. 

Тобто, американський суддя виступає не «дослідником», а «арбітром». 
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Змагальність визнається в американському процесі більшою цінністю, ніж 

абстрактне прагнення до обʼєктивної істини. Між принципами обʼєктивної істини 

й змагальності є зворотна пропорція: чим меншою мірою суд зобовʼязаний шукати 

істину офіційно, тим більшою мірою рух кримінального процесу й доля 

кримінальної справи визначаються процесуальною позицією сторін (ступенем 

їхньої активності). Суд є пасивним у збиранні доказів, їх подають сторони, які 

переконують суд у правильності своєї позиції. При такому підході відмова однієї зі 

сторін від «змагання» зі своїм процесуальним опонентом має звʼязувати суд під час 

ухвалення ним рішення по суті справи (йдеться про певну подібність до положень 

цивільного процесу, а саме, відмови від позову й визнання позову). Якщо від 

кримінального переслідування відмовляється сторона обвинувачення, то суд не має 

права постановити обвинувальний вирок, навіть у тому разі, якщо він переконаний 

у його повній обґрунтованості. І навпаки, якщо обвинувачений визнає себе 

винуватим, то суд, переконавшись у добровільності визнання, зобовʼязаний 

винести обвинувальний вирок і призначити покарання без проведення судового 

слідства (навіть у скороченому обсязі) [53, с. 87]. Те ж саме знаходимо в 

А. О. Шпачук [459, с. 124]. 

У кримінальному процесі США обовʼязково зʼясовують матеріали, які 

характеризують обвинуваченого, стосуються тривалого періоду його життя: рівень 

освіти, стаж роботи, наявність професійних навичок, стан здоровʼя, відомості про 

платоспроможність. В англійському праві такі обставини не належать до предмета 

доказування, оскільки вважається, що їх дослідження до вирішення питання про 

винуватість обвинуваченого може вплинути на неупередженість суду [141, с. 10].  

Згідно з І. В. Єрпильовою, у кримінальному процесі країн англосаксонської 

та континентальної системи права є подібності та відмінності підходів до 

допустимості доказів. Інститут допустимості доказів для країн загального права 

найчастіше є міжпроцесуальним, при цьому, питання допустимості розглядаються 

в окремих кодифікованих актах, що не залежать від власне процесуальних законів, 

тоді як в країнах романо-германської системи існують окремі правила про 

допустимість доказів для кожної процесуальної галузі, інтегровані до 
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процесуальних кодексів. У країнах континентальної системи права визнання 

відомостей доказом можливо на досудовій стадії процесу, тоді як в країнах 

англосаксонської системи права інформація може бути визнана доказом тільки 

судовою ухвалою [104, с. 10]. 

Необхідно звернути увагу також на можливість використання гіпнозу для 

доказування під час розслідування злочинів. Так, згідно з М. Савіновим, цей метод 

почав інтенсивно застосовуватись і правоохоронними органами Канади, 

Великобританії, Ізраїлю, Австралії тощо. У слідчій практиці цих держав нерідко 

траплялися випадки, коли тяжкі та складні для розкриття й розслідування злочини 

були доведені до логічного завершення тільки і саме завдяки застосуванню 

гіпнорепродуктивного методу [280, с. 240]. Те ж саме підтверджує О. В. Узунова, 

що можливість застосування класичного гіпнозу при проведенні слідчих дій 

закріплена в кримінальному процесуальному законодавстві деяких розвинутих 

зарубіжних країн – США, Канади, Ізраїлю, Великобританії, Австралії тощо, 

причому сама процедура його застосування детально регламентована законами й 

підзаконними актами [362, с. 229]. Водночас вітчизняне кримінальне процесуальне 

законодавство та практика його використання не готові до впровадження такого 

елементу процесу доказування як збирання доказів із застосуванням 

гіпнорепродуктивного методу. 

Мабуть, одним із типових інститутів систем країн англо-американського 

типу кримінального процесу, який займає важливе місце, є відновне правосуддя.  

Відновне правосуддя зародилося, або точніше, відродилося в Європі та 

Північній Америці у 70-ті роки ХХ ст. Втім, його розвиток базувався на вікових 

традиціях, що практикувалися в країнах Латинської Америки, Азії та першими 

народностями, що оселилися в Канаді та Новій Зеландії. Водночас істотний вплив 

на розвиток цього явища справило християнство, яке, власне, пізніше й визначило 

його практику. Першу спробу застосування відновного правосуддя було зроблено 

в Канаді 1974 року. Це стало результатом зусиль християнської групи менонітів, 

які були спрямовані на поширення практики християнських цінностей у системі 

кримінального правосуддя та використання добровольців з числа членів громади. 
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Офіцер служби пробації, який був менонітом, запропонував судді в справі 

вандалізму, скоєного двома молодими правопорушниками, щоб вони зустрілися з 

22 потерпілими і обговорили можливості щодо того, як відшкодувати скоєну 

шкоду. Суддя підтримав такий підхід, і в рамках наказу про пробацію два 

правопорушники зустрілися з основною групою потерпілих і погодилися, як і яким 

чином компенсувати їхні втрати [312, с. 125].  

Починаючи з 80-х років ХХ ст. для багатьох країн відновне правосуддя стало 

істотною складовою системи кримінального правосуддя. Практика відновного 

правосуддя поширена як у Європі, так і далеко за її межами, зокрема в Австралії, 

Новій Зеландії, Канаді, Південній Африці та Сполучених Штатах Америки. 

Впровадження відновного правосуддя є пріоритетним компонентом світової 

політики, спрямованої на забезпечення модернізації кримінального правосуддя, і 

воно знайшло своє відображення в законодавстві багатьох країн як новий та 

сучасний підхід до системи кримінального судочинства [123, с. 6]. Те ж саме 

знаходимо в О. М. Коваль [150, с. 106]. 

Концепція відновного правосуддя (Restorative Justice) привертає дедалі 

більшу увагу громадськості та набуває свого втілення тією чи іншою мірою в 

кримінальному процесі багатьох розвинених країн світу (США, Канада, 

Великобританія та ін.). До неї вдаються уряди у відповідь на невдоволення 

традиційною системою кримінального правосуддя: її неспроможністю знизити 

рівень рецидиву злочинів; забезпечити психологічну реабілітацію злочинця й 

потерпілого; запровадити відшкодування злочинцем завданої потерпілому шкоди. 

Європейське та американське законодавство все частіше втілюють цю концепцію 

щодо правосуддя в справах неповнолітніх та щодо осіб, які вперше вчинили 

злочини невеликої або середньої тяжкості [101, с. 4]. 

У системах, де законодавство дозволяє застосування програм відновного 

правосуддя (Австралія, Бельгія, Чилі, Колумбія, Фінляндія, Франція, Гана, 

Нідерланди, Філіппіни, Російська Федерація, Уганда), закон надає представниками 

системи кримінального правосуддя (найчастіше правоохоронним органам та 

прокурорам) повноваження щодо направлення певних правопорушників, за певних 
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чітких умов із традиційної системи правосуддя до відновної програми. У випадку, 

коли закон вимагає врахування можливостей відновного правосуддя (Австрія, 

Чеська Республіка, Данія, Німеччина, Норвегія, Португалія, Словенія), 

представники системи кримінального правосуддя зобовʼязані враховувати 

можливість і потенціал направлення правопорушника до програми відновного 

правосуддя. Є один чудовий приклад обовʼязкового застосування програм, 

визначеного законом, у Новій Зеландії, де представники правоохоронних органів 

чи прокурори зобовʼязані направляти молодих правопорушників на медіацію чи 

інші програми альтернативного змісту. Акт про правосуддя (Північна Ірландія, 

2002) встановлює, що, за винятком деяких конкретних випадків, діти мають бути 

направлені на сімейні конференції. Плани дій, вироблені під час проведення таких 

конференцій, мають бути затверджені судом [253, с. 48]. 

Згідно з Ікпою С. Тіною, в контексті відновного правосуддя зазначено, що 

якщо американська система правосуддя вимірює свій успіх населенням своїх 

тюрем, то це справді успішна система. Однак, якщо успіх системи слід вимірювати 

зменшенням злочинності та збільшенням почуття безпеки, то система в її 

сучасному стані може бути вдосконалена. Авторка визначила, що відновна 

справедливість забезпечує такі вдосконалення, які потребують нинішньої системи 

справедливого правосуддя. Зрозуміло, може бути небажання переглядати єдину 

звичну систему на користь тієї, яка ще не продемонструвала себе широко в цій 

країні. Крім того, коли до рівняння додається потенційна загроза основним правам 

належного процесу, ймовірність впровадження нової системи ще більше 

знижується. Відновне правосуддя не спрямоване на зменшення належних прав на 

процес або на капітальний ремонт добре функціонуючої системи правосуддя. 

Інтеграція його в американську систему правосуддя не потребувала б оновлення 

Конституції. Дійсно, його реалізація вже відбувається на американському ґрунті. 

Нова Зеландія, яка передбачає подібні належні права на процес через законодавче 

законодавство, змогла успішно реалізувати відновне правосуддя в такий спосіб, що 

країна зараз слугує зразком для інших країн, які шукають, щоб зробити їхні системи 

кримінального судочинства більш ефективними. Приклад Нової Зеландії 
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задовольнить будь-яку критику, яка вважає відновне правосуддя занадто 

ризикованою системою для широкого впровадження в США. Крім того, відновне 

правосуддя не повинно повністю замінити реститутивну справедливість і навіть 

може мати деякі репродуктивні аспекти. Знадобиться час та ресурси, щоби 

відновлення справедливості стало більше, ніж загадка для американської 

громадськості, але деякий час, який витрачений на переосмислення та 

реформування способів розгляду злочинів у цій країні, – це невелика ціна, яку 

можна заплатити за ймовірне підвищення суспільних почуттів безпеки, та в 

кількості членів суспільства, що сприяють їй [525, с. 325]. 

Також необхідно дослідити інститут угоди про визнання вини, як такої, що 

первинно була притаманна англо-американському типу кримінального процесу, 

однак знайшла своє місце в нормах кримінального процесуального права країн 

континентального типу кримінального процесу.  

У 2010 році С. А. Крушинський  визначив, що якщо в англійському процесі 

переговори обвинувача й захисника про отримання від обвинуваченого зізнання у 

вчиненому злочині вважаються негідними професійного юриста й не афішуються, 

то в США, навпаки, вони врегульовані офіційними правилами – Федеральними 

правилами кримінального процесу [166, с. 241]. А, згідно з О. В. Стратієм, 

вважається, що інститут «угод у кримінальному провадженні» виник саме в США 

і там він має найбільше застосування [323, с. 28]. 

Малкольм М. Філі стверджує, що переговори про визнання вини та повʼязані 

з цим спонукання до визнання вини – це насамперед продукти обмеження ресурсів 

або прагнення до організаційної ефективності. Швидше за все угода про визнання 

вини спричинена змінами в самій структурі та теорії кримінального процесу, що 

мали місце протягом останніх 200 років: розвиток оперативних припущень та теорії 

кримінального процесу; зміни матеріального кримінального законодавства та 

кримінальної процедури; а також збільшення штатних професіоналів, які 

здійснюють управління кримінальним процесом. Теза автора полягає в тому, що 

переговори зросли прямо пропорційно протиборству, тобто, посилення угоди про 

визнання вини – це наслідок посилення суперечності, прямо протилежної тому, що 
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прийнято вважати за належне [491, с. 338]. Учений також визначив, що угода про 

визнання провини має коріння з безлічі часто недооцінених чинників, які є 

складовою частиною загальновизнаних удосконалень у сучасному кримінальному 

процесі. Тобто, угода про визнання провини – це продукт самого характеру та 

структури сучасного кримінального процесу, а не результат позаправових чинників 

чи організаційного тиску, які призвели до відхилення кримінального процесу від 

його справжніх цілей. Розробляючи цю тезу, автор не має на увазі створювати 

враження, що він нібито вважає, що угода про визнання провини або неминуча, або 

бажана. Дійсно, учений вважає, що це не те. Але він підкреслює, що чинники, які 

породжують переговори про визнання вини, переплітаються з низкою факторів, які, 

як правило, вважаються вкрай бажаними. Бажаючи ідеального правосуддя, ми 

побудували складний і дорогий кримінальний процес. Коли ця реальність 

зустрічається з розсудом, наданим прокурорам, виникає угода про визнання 

провини [491, с. 352-353]. 

Окремі автори визначають такі угоди як процедуру спрощеного судочинства. 

Зокрема, А. Власова  визначила, що процедури спрощеного судочинства активно 

застосовуються провідними зарубіжними країнами. Зокрема, у США поширеною є 

практика укладання угоди про визнання вини. Суть її полягає в тому, що 

кримінально-процесуальне право цієї країни передбачає можливість своєрідної 

«торгівлі» між обвинувачем і підсудним, який за згодою обвинувача має право 

визнати себе винуватим у вчиненні менш тяжкого злочину, ніж той, який вказаний 

в обвинувальному акті або заяві про обвинувачення. Це особлива домовленість між 

сторонами обвинувачення й захисту, відповідно до якої, обвинувач зобовʼязується 

перекваліфікувати діяння на менш тяжке, а обвинувачений – повністю визнати 

свою вину [53, с. 85]. Своєрідним підтвердженням теорії спрощеного судочинства 

є кількість таких угод, які укладаються в країнах англо-американської системи 

кримінального судочинства. Так, згідно з М. Корнієнком, інститут угоди про 

визнання винуватості доволі розвинений у кримінальних процесах США, 

Великобританії та Канади, де 70-90% усіх кримінальних проваджень вирішуються 

через укладання угоди між сторонами обвинувачення та захисту. Тому угода про 
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визнання винуватості є основним способом вирішення значної кількості 

кримінальних справ у судах США й більшості держав, які належать до 

англосаксонської правової сімʼї [156, с. 162]. 

На думку О. В. Стратій, саме право сторін на укладення угоди є специфічною 

рисою кримінального процесу США. Для нього характерна його «процедурність», 

змагальність і диспозитивність. В американському кримінальному процесі 

прокурор має широкі дискреційні повноваження щодо розпорядження 

обвинуваченням, а обвинувачений – диспозитивне право визнати свою винуватість 

за предʼявленим обвинуваченням у суді. Сторонам надано право укласти угоду, 

згідно з якою вони йдуть одне одному на поступки: обвинувачений зобовʼязується 

в суді визнати свою винуватість у вчиненні злочину, а прокурор – зменшити обсяг 

обвинувачення чи перекваліфікувати вчинене діяння з більш тяжкого складу 

злочину на менш тяжкий. У результаті покарання, призначене обвинуваченому 

судом, буде менш суворим [323, с. 31]. Згідно з В. П. Томіленком, характерною 

особливістю англосаксонської моделі угоди є майже абсолютна дискрейційність 

повноважень прокурора. Тобто, наявність повноважень, які він застосовує на 

власний розсуд [348, с. 151]. 

Водночас необхідно врахувати, що принциповою відмінністю кримінального 

провадження США від країн континентального права, зокрема від України, є те, що 

у США угоди можуть укладатися в кримінальних справах щодо будь-яких 

злочинів. Проте варто зазначити, що таке загальне правило може бути змінене 

законодавством окремих штатів, легіслатури яких, як правило, встановлюють 

обмеження щодо того, в яких провадженнях можуть укладатися угоди про 

визнання винуватості. Специфічною особливістю інституту угод у країнах 

загального права є також можливість укладення угоди на будь-якій стадії 

провадження, від моменту висунення особі обвинувачення до виходу присяжних 

до нарадчої кімнати й навіть у той час, протягом якого присяжні приймають 

рішення про винуватість [156, с. 163]. 
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2.3. Континентальний тип кримінальної процесуальної системи 

 

Сучасний світ являє собою територію взаємодії, а в деяких випадках і 

зіткнення нинішніх цивілізацій, кожна з яких забезпечена певною низкою етнічних, 

релігійних чи просто географічних особливостей [290, с. 43]. Ці особливості 

відображаються у всіх сферах життєдіяльності суспільства, в тому числі в правових 

явищах. Сукупність особливостей, які притаманні окремій групі країн (правовій 

сімʼї) знаходить своє відображення у всіх її компонентах та елементах. Одним із 

таких компонентів є кримінальний процес. Англо-американський тип кримінальної 

процесуальної системи нами досліджений вище, а, відповідно, постала 

необхідність звернути свою увагу на континентальний тип кримінальної 

процесуальної системи. 

Загальновідомий факт, що кримінальний процес кожної окремої країни 

містить низку особливостей, притаманних лише їй. Однак, сучасний стан 

глобалізації зумовив наявність спільних рис кримінального процесу окремих груп 

країн, які входять у різні правові системи. Однією з них є система джерел 

кримінального процесу. Розпочнемо наше дослідження саме з цього. 

Поняття кримінального процесу на європейському континенті досліджується 

не лише вітчизняними науковцями, а також науковцями країн, які входять до 

континентальної правової сімʼї, але й такі дослідження широко розповсюдженні у 

науці англо-американської системи кримінального процесу. Водночас автори 

системи загального права використовують поняття «інквізиційний», «цивільно-

правовий» та «континентальний» кримінальний процес. Поняття «інквізиційний» 

використовується у порівнянні з поняттями «змагальний», а поняття «цивільно-

правовий» розуміється у контексті генезису кримінального процесу 

континентальної Європи, поняття «континентальний» – розкривається через 

вказівку на територію поширеності. 

Девід Нелкен визначив, що завдання порівняльного кримінального 

правосуддя полягає в тому, щоби зіставити й порівняти способи реагування на саме 

явище злочину, у звʼязку з тим, що вони застосовуються в різних місцевостях. Таке 
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завдання цікаве не лише з погляду його запозичення, але й, на думку Девіда 

Нелкена, необхідно просто дізнатися, що відбувається в інших країнах. Тому 

очевидно, що якщо таке порівняння буде корисним, то воно вимагає розуміння та 

тлумачення того, що насправді намагаються зробити в інших країнах. Однак, автор 

застеріг, що при проведенні порівняльних досліджень кримінального процесу, з 

одного боку, існує ризик бути етноцентричним – якщо припустити, що те, що ми 

робимо, наш спосіб мислення та реагування на злочин, є загальним, або, принаймні, 

що це було б правильно для всіх інших. З іншого боку, існує спокуса релятивізму, 

думка, що ми ніколи насправді не зможемо зрозуміти, що роблять інші, і що ми не 

можемо мати підгрунтя для оцінки того, чи правильним є те, що вони роблять. 

Щоби вийти за межі цих альтернатив, потрібне ретельне поєднання пояснювальних 

та інтерпретаційних стратегій. Також потрібно оцінювати й за космополітичними, 

а не лише локальними критеріями [513, с. 291-292]. Порівняння різних систем 

кримінальної процедури може слугувати різноманітним цілям. З акцентом на 

схожість юридичних систем, що розглядаються, обʼєктом може бути пошук 

спільного ядра правових рішень та інститутів [519, с. 361]. 

Базуючись на вищенаведеному, звернемо увагу на окремі особливості 

континентальної системи кримінального процесу.  

Інквізиційні системи кримінального правосуддя ототожнюють із цивільно-

правовою традицією континентальної Європи, тоді як змагальна система також 

відома як звинувачувальна система й, як правило, асоціюється із 

загальноприйнятою традицією Великобританії та її колишніх колоній. Класична 

відмінність між змагальною та інквізиційною системами полягає в тому, що першу 

можна найкраще описати як змагальність (суперництво) між двома сторонами, 

вирішення суперечки перед пасивним та нейтральним арбітром, у той час як 

присяжні, безперечно, виголошують версію істини. Інквізиційна система включає 

в себе те, що держава активно встановлює факти (докази – Ю. Ц.) і виступає в 

якості обвинувача [481, с. 159]. 

На думку Мірʼян Дамаск, ієрархічна модель та континентальна реальність 

полягають у тому, що обсяг країн на континенті є надто обширним і складним для 
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обробки. Важливі відмінності можна спостерігати від країни до країни і багато 

чинників різноманітного походження відтягують фактичні системи кримінального 

правосуддя від ієрархічної моделі до такої міри, яку неможливо легко визначити. 

Тим не менш, від цих особливостей можна виділити загальну континентальну 

закономірність: сильна тенденція до досягнення єдиної політики шляхом 

централізації влади; суворе ієрархічне впорядкування органів, які беруть участь у 

здійсненні правосуддя; перевагу точних і жорстких нормативних директив над 

більш гнучкими стандартами; і, нарешті, велике значення надається офіційній 

документації. Цей загальний, бюрократичний стиль здійснення повноважень, як 

правило, повсюдно підтримується обраними методами навчання, набору та 

просування службових осіб [485, с. 487]. 

На підтвердження вище наведеного звернемо увагу на такі складники 

системи як джерела кримінального процесу країн континентальної Європи. 

Наприклад, правова система Литви спирається на традиції континентального 

права. Основними джерелами законодавства є нормативно-правові акти. 

Конституція є найвищим законом в ієрархії законодавства; далі йдуть 

конституційні акти, викладені в самій Конституції. Третій рівень законодавства 

складають міжнародні договори, ратифіковані парламентом Литви. На четвертому 

ієрархічному рівні перебувають закони, ухвалені парламентом, які мають 

відповідати Конституції та які діляться на дві категорії – кодифіковані (прикладами 

яких служать Кримінальний кодекс і Кримінально-процесуальний кодекс країни) і 

звичайні. На останньому рівні в ієрархії законодавства перебувають підзаконні 

акти. Історично судові прецеденти не вважалися джерелами права. Конституційний 

суд Литви змінив таке ставлення, постановивши, що в окремих категоріях справ 

наявні прецеденти, створені вищими судами, є обовʼязковими не лише для судів 

нижчих інстанцій при винесенні рішень по аналогічних справах, а й для вищих 

судів, які створили такі прецеденти. Відступ від наявних судових прецедентів зі 

створенням нових прецедентів можливий лише у виняткових випадках, коли це є 

невідворотним, обʼєктивно необхідним, конституційно обґрунтованим і належним 

чином вмотивовується [143, с. 204].  
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У Франції всі основні галузі права, у тому числі й кримінально-процесуальне, 

кодифіковані [96, с. 239]. 

Закони Румунії (конституційні, основні та звичайні) є основним джерелом 

кримінального процесуального права. КПК 2010 року та його поправки є джерелом 

права. Іншими джерелами права є: міжнародні договори, урядові постанови (у 

сферах, які не є обʼєктом основних законів; такі урядові постанови підлягають 

затвердженню парламентом) і, у виняткових випадках, надзвичайні постанови, які 

набувають чинності лише після їхнього затвердження в Парламенті, й діють поки 

не буду відхиленні останнім. Кримінально-процесуальне право насамперед 

повʼязане з конституційним правом, оскільки в основі кожної галузі права є 

юридичні конституційні норми. Конституція Румунії встановлює численні правила 

для різних сфер, які також безпосередньо стосуються кримінально-процесуального 

закону. Наприклад, у пункті 3 статті 126 Конституції Румунії зазначено, що Вищий 

касаційний суд та правосуддя забезпечують унітарне тлумачення та виконання 

закону іншими судами відповідно до своєї компетенції. Кримінально-процесуальні 

норми в румунській правовій системі також мають базу прецедентного права, 

включаючи прецедентне право ЄСПЛ та Суду Європейського Союзу. 

Європейський суд з прав людини та його 11 додаткових протоколів були 

ратифіковані Румунією 20 червня 1994 року, з тих пір Румунія визнала юрисдикцію 

та прецедентне право ЄСПЛ як обовʼязкові для румунських судів у вирішенні цього 

питання. У випадку, коли ЄСПЛ встановить, що румунський суд порушив право, 

передбачене ЄСПЛ, рішення цього суду підлягає перегляду [472, с. 48]. 

Кримінально-процесуальний кодекс (Голландії – Ю. Ц.) складається з пʼяти 

книг. Перша книга (сектор 1-138в) містить положення про компетенцію поліції, 

прокурора та судової влади, про права підсудного та захисника, а також примусові 

заходи, такі як досудове увʼязнення, затримання чи обшук приміщень, 

перехоплення звʼязку та особливі приховані або неприховані слідчі повноваження. 

Друга книга (сектор 139-398) містить законодавчі положення про досудовий і 

судовий розгляд. Третя книга (сектор 399-481) стосується таких правових засобів 

як апеляція та касація. Четверта книга (сектор 482-552vv) містить особливі 
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кримінально-процесуальні порядки проваджень, наприклад, для судових процесів 

проти неповнолітніх та корпоративних органів, та для міжнародного 

співробітництва у кримінальних справах. Остання книга (сектор 553-592a) містить 

положення про виконання судових рішень [523, с. 30]. 

24 жовтня 1989 р. Італійська Республіка прийняла новий Кримінально-

процесуальний кодекс, який включає значну кількість змагальних процедур до 

того, що раніше було суто інквізиційною системою [532]. Зараз Італія має ту ж 

проблему, з якою зіткнулася післяреволюційна Франція: новий Кримінально-

процесуальний кодекс намагається побудувати змагальну систему судових 

процесів на інституціях, які залишаються сильно вкоріненими в традиціях та 

ідеології цивільного права. Результат – система, що потрапила між двома 

традиціями. Якщо італійська правова система не впорається з цією філософською 

напругою, процедурні реформи, які відчайдушно потрібні Італії для того, щоби 

впоратися зі своїм судовим відставанням, ніколи не будуть ефективними [532]. 

Кримінально-процесуальне право Федеративної Республіки Німеччини є 

одним із найстабільніших у Європі. Кримінально-процесуальний кодекс ФРН, 

ухвалений у 1887 р., і нині діє в редакції від 7.04.1987 р. У ньому знайшли своє 

відображення загальні демократичні ідеї реформ кримінального процесу XIX ст., 

які в Німеччині отримали свій розвиток у результаті перемоги буржуазної 

революції 1848 р., також позитивний вплив мав і французький Кримінально-

процесуальний кодекс (кодекс Наполеона 1808 р.). Йдеться про такі принципи, як 

незалежність суддів; розподіл функцій обвинувачення та вирішення справ; 

створення самостійної прокуратури; гласність та усність судового розгляду; участь 

у кримінальному правосудді народних представників (шефенів та присяжних); 

заборона «повороту до гіршого» (reformatio in pejus); вільна оцінка доказів; захист 

прав та свобод особи від зловживань та свавілля в кримінальному судочинстві [209, 

с. 34]. 

Кримінально-процесуальне право сучасних зарубіжних країн є досить 

різноманітним. У кожній країні є свої особливості. Вони зумовлені конкретними 

економічними, соціальними, історичними, етнічними, релігійними та іншими 
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чинниками. Значну роль відіграє також рівень юридичної культури, традиції, 

повʼязані зі ставленням до суду і правосуддя, закону й законності [193, с. 109]. 

Однак, усі європейські кримінальні системи готові ставати все більш змагальними, 

а прогнозовані реформи, як правило, спрямовані на те, щоби рухати свої системи 

правосуддя до цього ідеалу [502, с. 454]. 

У такий спосіб підтверджується те, що загальносвітові глобалізаційні 

процеси впливають не лише на політичні, економічні, культурні та духовні 

відносини, але й здійснюють прямий вплив на формування джерел права, в т.ч. 

кримінального процесу. 

Відповідно доходимо висновку про те, що джерелами системи 

континентального кримінального процесу здебільшого є нормативно-правові акти. 

Однак, практика Європейського суду з прав людини, а також рішення вищих 

судових органів влади на сьогодні зайняли своє місце в системі джерел 

кримінального процесу країн континентальної правової системи. Наразі, таке 

становлення джерел є глобалізаційним процесом, який характеризується 

переходом від класичної системи римського права до оптимальних форм 

регулювання кримінальних процесуальних відносин для виконання завдань 

кримінального судочинства [419, с. 191-194].  

Однак для дослідження необхідно зауважити тезу яку сформулювала учена 

Л. О. Корчевна щодо України, яка також є країною із континентальним типом 

правової системи, про те, що у теоріїі практиці сучасного українського права 

відбувається асиметрія усталених кореляцій європейського політико-правового 

досвіду, коли, з одного боку, відмова від радянського державного етатизму не 

призвела й до відповідного перегляду доктрини юридичного позитивізму, а, з 

другого – конституційне закріплення природного права (статті 3, 21 Конституції 

України) не призвело до затвердження різноджерельного права [157, с. 22]. 

У контексті наукового дослідження необхідно звернути увагу на запозичені 

та типові сучасні інститути системи кримінального процесу країн 

континентального права.  



170 

 

 

Так, англо-саксонському кримінальному процесу історично не був відомий 

характерний для континентальної Європи поділ його на дві рівноцінні за 

юридичним значенням частини: попереднє (досудове) розслідування і кінцеве 

(остаточне) провадження – судовий розгляд. Інакше кажучи, такої стадії 

кримінального процесу як досудове розслідування в цьому (англосаксонському) 

кримінальному процесі ніколи не було в жодному із його варіантів [186, с. 19]. 

Водночас звернемо увагу на поділ на частини (стадії) у системах кримінального 

процесу країн континентальної правової системи. 

Так, згідно з А. В. Молдованом, кримінально-процесуальне право Франції 

являє собою форму змішаного чи континентального процесу, який прийшов на 

зміну інквізиційному процесу феодальної абсолютистської держави. Для цієї 

форми кримінального процесу характерні такі чинники: наявність самостійної 

стадії попереднього розслідування, чітке розмежування розслідування й стадії 

судового розгляду кримінальної справи по суті, при чому на відміну від 

попереднього розслідування судовий розгляд, що ґрунтується на принципах 

гласності, усності, безпосередності й змагальності у веденні процесу. Змішаний 

кримінальний процес Франції слугував зразком для інших держав континентальної 

Європи [209, с. 58]. 

Офіційно кримінальний процес (Болгарії – Ю. Ц.) має такі етапи, як досудове 

слідство, судове слухання і два рівня апеляції. Досудове слідство проводиться 

офіцером поліції, наділеним слідчими повноваженнями (болг. Разследващ 

полицай), окрім деяких випадків, коли слідчою інстанцією є слідчий (болг. 

Следовател). До схвалення нового КПК 2005 року слідчі відповідали за значно 

більший обсяг розслідувань, а поліція допомагала Слідчій службі в розслідуванні 

серйозних злочинів (хоча й не маючи на те офіційних повноважень) й одночасно 

діяла в якості слідчого органу в більшості незначних злочинів [143, с. 110]. 

Згідно із КПК (Литви – Ю. Ц.) провадження в кримінальній справі має кілька 

етапів: 1) досудове слідство; 2) розгляд справи судом першої інстанції; 3) розгляд 

справи судом апеляційної інстанції; 4) виконання вироку, і 5) процедура 

оскарження в порядку касації. 
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У Румунії, в її типовій структурі кримінального процесу, є чотири стадії: 

кримінальне переслідування, попередня палата, судовий розгляд та виконання 

рішень. Ідентифікація злочинця, його встановлення та отримання доказів для 

притягнення до суду вимагає завершення досудової процесуальної стадії, яка 

регулюється КПК, статті 285-341 і відомий як етап кримінального переслідування 

[472, с. 44]. Водночас А. А. Лазар зазначає, що в порівнянні з правовою системою 

Румунії французька кримінальна процедура розрізняє дві стадії: досудову стадію 

(яка зазвичай проводиться поліцією під наглядом прокуратури та, винятково, 

суддею) та стадію судового розгляду [472, с. 47]. 

Згідно з Дж. Іллумінаті, у КПК Італії існує суворе відокремлення судового 

етапу від попереднього розслідування, яке раніше було викладено у проєкті 

кодексу реформи 1978 року [500, с. 571]. Автор зауважує, що основне 

розмежування між стадіями (судовий розгляд та слідство) забезпечується двома 

правилами: (1) заборона використовувати слідчі записи на судовому засіданні, за 

винятком випадків, коли вони використовуються для спростування показань 

свідків; та (2) заборона на показання поліції на суді щодо заяв, зібраних на стадії 

розслідування. Щодо першого правила, то система працює таким чином. Після 

закінчення розслідування прокурор подає обвинувачення, яке перевіряється 

суддею під час попереднього слухання. Після направлення обвинуваченого до 

суду, той самий суддя формує досьє для судді судового розгляду. Це досьє містить 

дуже мало записів, узятих зі справи прокурора, включаючи лише докази, які 

обʼєктивно неможливо відтворити в суді; докази, які можуть бути втрачені до 

судового розгляду; записи про злочин та попередні судимості обвинуваченого [500, 

с. 571]. А, відповідно до Дел Дука Луіса, Італія – перша країна цивільного права, 

яка рішуче і різко перейшла в дирекцію загально-правової змагальної системи. 

Згідно з автором, за цим унікальним експериментом будуть уважно спостерігати в 

країнах цивільного та загального права [487, с. 74-75]. 

Кримінальне провадження в Молдові має три обовʼязкові етапи – 

кримінальне (досудове) слідство, суд у першій інстанції та виконання вироку. 

Можливими додатковими процедурами є оскарження в звичайному порядку 
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(апеляція та касація) й оскарження в порядку виключного проводження (касація у 

випадку скасування рішення суду [143, с. 272].  

Досліджуючи континентальний кримінальний процес Гольдштейн С. 

Абрагам визначив, що доступна література англійською мовою описала багато з 

цих систем (континентальних – Ю. Ц.) як дію без розгляду обвинувачення або з 

ретельно контрольованим розсудом, що функціонує без визначення провини, й 

забезпечує повне попереднє судове (або квазісудове) розслідування серйозних 

справ [471, с. 1570]. 

Учений Пі. Ейч. Пі., досліджуючи голландський кримінальний процес, 

визначив, що Кримінально-процесуальний кодекс поділений на пʼять книг. Перша 

книга (абзаци 1-138в) містить положення про компетенцію поліції, прокурора та 

судової влади, права підсудного та захисника, а також примусові заходи, такі як 

досудове увʼязнення, захоплення чи обшук приміщень, перехоплення звʼязку та 

особливі приховані або відкриті слідчі повноваження. Друга книга (абзаци 139-398) 

містить законодавчі положення про досудовий і судовий розгляд. Третя книга 

(абзаци 399-481) стосується таких правових засобів, як апеляція та касація. 

Четверта книга (абзаци 482-552vv) містить особливі кримінально-процесуальні 

положення, наприклад, для судових процесів проти неповнолітніх та юридичних 

осіб та для міжнародного співробітництва в кримінальних справах. Остання книга 

(абзаци 553-592a) містить положення про виконання судових рішень [523, с. 30]. 

Також звернемо увагу на запозичений із англо-американської системи 

кримінального процесу інститут суду присяжних. У попередньому розділі, при 

порівнянні вітчизняного правового регулювання суду присяжних із класичною 

моделлю такого суду країн англо-американської системи, визначено їхні 

відмінності. Такі ж відмінності притаманні й іншим країнам континентальної 

системи кримінального процесу. 

Так, необхідно зазначити, що, згідно з окремою думкою, судді 

Конституційного Суду України І. Д. Сліденка щодо Висновку Конституційного 

Суду України в справі за зверненням Верховної Ради України щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя 
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вимогам статей 157 і 158 Конституції України визначено наступне. В пункті 3.4. 

Висновку міститься редакція Законопроекту статті 127 Конституції України: «У 

визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних». 

Конституційний Суд України зробив висновок, що пропонована редакція 

Конституції України не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини 

й громадянина. Однак, Конституція України передбачає: ч. 4 ст. 124 – народ 

безпосередньо бере участь у відправленні правосуддя через народних засідателів і 

присяжних; ч. 1 ст. 127 – судочинство в Україні здійснюють професійні судді, а у 

визначених законом випадках – народні засідателі й присяжні; ч. 2 ст. 129 – 

судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів або судом 

присяжних. Отже, на конституційному рівні закріплено, що формами залучення 

народу до відправлення правосуддя в Україні є суд народних засідателів і 

присяжних.  

Насьогодні, згідно з І. Д. Сліденком, відомі дві моделі участі народу в 

здійсненні правосуддя. Для держав романо-германської правової сімʼї характерний 

суд шефенів (аналог засідателів), який полягає в спільному вирішенні 

представниками народу і суддею питань факту й права під час судового розгляду. 

Суд присяжних, що поширений у державах сімʼї загального права, 

характеризується роздільним вирішенням питань факту присяжними, а питань 

права – суддею. Суддя зазначив, що за чинним законодавством народні засідателі 

беруть участь у розгляді цивільних справ, а присяжні – кримінальних. На думку 

судді, очевидно, що позбавляючи народ здійснювати правосуддя через засідателів, 

Законопроект обмежує відповідне право передбачене Конституцією ч. 4 ст. 124, 

ч. 1 ст. 127 та ч. 2 ст. 129, а отже, ст. 22 та 157 Конституції України які не 

допускають звуження змісту та обсягу нинішніх прав і свобод [229]. 

Відповідно проблеми інституту присяжних у кримінальному процесі країн 

континентальної правової системи, зокрема щодо встановлення призначення 

такого суду у цій системі, змісту та генезису є досі актуальними. 

Д. В. Берчук прийшов до висновку, що в кримінальних справах у 

континентальній Європі прості громадяни використовуються не лише для 
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визначення фактів. Серйозні судові розгляди включають поєднання професійних 

суддів та нефахівців, що займають місце суддів (непрофесійних суддів) при 

розгляді справи. Ці непрофесійні судді, на додаток до того, що вони встановлюють 

питання факту в справі, також тлумачать закон. Згідно ученого, у Німеччині, 

наприклад, місця суддів у суді під час розгляду кримінальної справи займають один 

професійний суддя та два непрофесійних. Під час судових розглядів кримінальних 

справ у Франції беруть участь три професійні судді та девʼять непрофесійних. Один 

із професійних суддів працює як головуючий та відіграє найактивнішу роль серед 

інших. Водночас серйозні судові справи розглядає один професійний суддя [19, 

с. 290]. 

Згідно з С. О. Моргуном, у Німеччині суди присяжних були створені у 

1848 році. Закон про судоустрій 1877 року закріпив діяльність суду в складі трьох 

суддів і 12 присяжних, обʼєднаних у дві самостійні колегії, з роздільним 

вирішенням питань про винуватість та призначення покарання. Спроба ліквідації 

суду присяжних була зроблена у 1873 році, коли німецький уряд мав намір 

замінити суд присяжних великим судом шефенів. У період фашизму в галузі 

кримінального процесу та судоустрою знову були проведені радикальні заходи. 

Постановою від 1 вересня 1939 року юстиція була переведена на режим роботи в 

умовах воєнного часу. Цією постановою було ліквідовано суди шефенів і так звані 

суди присяжних. І хоча в 1950 році на території ФРН був відновлений у дії 

кримінально-процесуальний кодекс 1877 року, в новій редакції суд складався з 

трьох суддів і шести присяжних, обʼєднаних в єдину колегію [211, с. 118]. Хоча, 

згідно з О. В. Середою, германський інститут шефенів було запроваджено 

реформою Карла Великого в 70-х роках VIII ст., що мала на меті залучення до 

правосуддя кращих людей як знавців звичаїв відповідної місцевості [288, с. 190]. 

 Ф.-К. Шредер зазначив, що, відповідно до §226 КПК (Німеччини – Ю. Ц.), 

особи, на яких покладений обовʼязок приймати рішення по справі, тобто 

професійні судді і, за необхідності, засідателі, мають безперервно бути присутніми 

на судових засіданнях [460, с. 156]. Водночас варто врахувати, що шефени беруть 

участь у судочинстві як дільничних, так і земельних судів. Згідно з К. Ф. Гуценко, 
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Л. В. Головко та Б. А. Філімоновим, у дільничному суді кримінальна справа може 

розглядатися суддею одноособово або суддею за участі двох шефенів. Суд шефенів 

розглядає справи про проступки, за які передбачено покарання до трьох років 

позбавлення волі. У земельному суді кримінальні справи можуть розглядатись у 

складі великих і малих палат. Велика палата складається з 3 суддів і 2 шефенів, а 

мала палата – з 1 судді й 2 шефенів [73, с. 449-450]. 

В Австрії, у першій інстанції земельний суд розглядає всі злочини й 

проступки, які не відносяться до компетенції районних судів. Кримінальні 

провадження розглядаються суддею одноособово, або сенатом шефенів, який 

складається з одного професійного суді або двох професійних суддів і двох 

шефенів, або судом присяжних, який складається з трьох професійних суддів і 

восьми присяжних [187, с. 185]. Згідно з В. В. Колюхом, у континентальній моделі 

(Франція, Німеччина, Італія, Греція, Австрія, Данія та ін.) колегія із числа 

професійних суддів та представників народу всі питання, які повʼязані з розглядом 

справи (у тому числі, дослідження доказів, встановлення наявності чи відсутності 

в діях особи ознак складу злочину) та постановленням вироку (кваліфікація 

злочину, призначення покарання) вирішують спільно. Непрофесійних суддів 

називають «шефени», що з німецької перекладається як «член», «засідатель», які 

беруть участь у всіх стадіях процесу. Водночас на відміну від кандидатів у 

присяжні, які обираються одноразово (англо-американська модель суду 

присяжних), шефени виконують свої повноваження протягом певного періоду часу 

[152, с. 70]. 

Слід зазначити, що, згідно з О. В. Урсуляк, перша спроба запровадити 

класичну модель суду присяжних в Австрійській імперії відбулася внаслідок 

ухвалення австрійської Конституції 1849 р., за ст. 102 якої суди присяжних повинні 

були виносити вердикт у справах про тяжкі злочини та правопорушеннях у сфері 

політики й преси [365, с. 62]. Автор відмічає, що відновлення діяльності судів 

присяжних в Австрії у 1869 році визначило, що суди присяжних на Галичині, 

Буковині та Закарпатті були відновлені майже одночасно [365, с. 64]. 
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У Франції суди присяжних, в тому числі суди присяжних у справах 

неповнолітніх і суди присяжних для військовослужбовців, є особливою ланкою в 

системі загальних судів [187, с. 304] (суд асизів). Організаційно суд асизів 

автономний від інших судів і трибуналів і не входить до структури жодного з них. 

У кожному французькому департаменті діє лише один суд асизів, тобто, в країні 

загалом функціонують 102 такі суди [73, с. 306]. 

Згідно з О. В. Середою, такий інститут був запроваджений у період 

ранньофеодальної монархії у Франції. Правосуддя також здійснювалося шляхом 

залучення місцевих жителів через подібні інститути журата та рекогніторес. Вони 

виступали в процесі насамперед у ролі свідків, а після принесення присяги 

розглядали справу по суті й виносили вердикт, на основі якого судді постановляли 

рішення. Всі приватні питання розглядалися за участю інституту журата. Інститут 

рекогніторес залучали лише до розгляду певної категорії справ і за наявності 

спеціального дозволу (бреве) герцога чи верховного судді [288, с. 190]. 

Для початку необхідно зазначити, що суд присяжних у традиційному 

англійському варіанті у Франції не діє. Єдиною судовою установою, де в розгляді 

кримінальних справ беруть участь не професіонали, а так звані «народні елементи», 

є суд Асизів. КПК 1808 року встановив конструкцію суду Асизів, яка дозволяла 

відносити його до суду присяжних, який мав, проте, деякі особливості в порівнянні 

з його англійським зразком. Французький суд Асизів складався тоді з двох 

абсолютно роздільних частин: колегії коронних суддів (у кількості від 3 до 7 осіб), 

що вирішувала питання про покарання й процесуальні питання, що виникають під 

час провадження справи, а також складу з 12 присяжних засідателів (журі), до 

компетенції якого ставилися на розгляд питання про винність. У такому вигляді суд 

Асизів проіснував без малого півтора сторіччя. Проте, еволюція тривала. 

Незабаром прийшов її черговий етап. У період фашистської окупації була ухвалена 

низка законів, згідно з якими, по-перше, питання про винуватість й покарання 

повинне було вирішуватися професіоналами й непрофесіоналами спільно, по-

друге, було скорочено склад журі присяжних до 6 осіб, а кількість професіоналів у 

складі суду асизів залишалася незмінною – 3 особи. Однак, повного злиття колегій 
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не відбулося: під час судового засідання розгляд процесуальних питань 

здійснювався без участі представників із народу [64, с. 32]. 

Сьогодні, на відмінну від добровільної участі присяжних у кримінальному 

процесі України, згідно з інформаційною довідкою, яка підготовлена 

Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народного депутата 

України, кандидати в присяжні обираються місцевими муніципалітетами зі списку 

виборців. Мерія надсилає поштою листа про явку особам, які є в цьому 

підготовчому списку для перевірки відповідності кваліфікаційним вимогам. Особи, 

які відповідають кваліфікаційним вимогам, вносяться в річний список 

альтернативних присяжних. Перелік присяжних повідомляється міським головам 

кожного муніципалітету. Мер відповідальний перед судом за список 

альтернативних присяжних [132]. Водночас, щоби бути присяжним у 

федеральному суді, особа мала відповідати такій кваліфікації: бути громадянином 

Франції; досягти 23-го віку; вміти читати і писати французькою мовою; бути 

фізично здатним виконувати обовʼязки журі. Є категорії осіб, які не можуть 

виконувати обовʼязки присяжного: особи, засуджені за злочин; державні посадові 

особи, які були звільнені з посади; особи, які перебувають під опікою чи 

опікунством; члени уряду; депутати і сенатори; магістрати; офіцери поліції, 

вʼязниці або жандармерії [132]. 

Італійська система кримінального процесу передбачає присяжних, тобто 

громадян, які не є частиною судової системи, але які покликані здійснювати судову 

діяльність та приймати рішення про винуватість чи невинуватість особи в особливо 

тяжких злочинах. Вони функціонують у суді присяжних і в Апеляційному суді 

присяжних, у той час як їхнє функціонування не передбачене в інших судах, тобто 

в Магістраті, трибуналі й Касаційному суді [187, с. 353]. Кримінальні справи 

можуть розглядатися судами присяжних, які складаються з двох професійних 

суддів і шести непрофесійних [78, с. 16]. 

У Білорусі кримінальні справи розглядаються одноособово й колегіально. 

Їхній колегіальний розгляд здійснюється судом у складі судді й двох народних 

засідателів [187, с. 573]. Так, згідно ч. 1-1 та ч. 3 ст. 32 КПК Республіки Білорусь 
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залучення народних засідателів до участі в розгляді кримінальних справ 

проводиться в порядку, встановленому законодавством. Колегія в складі судді і 

двох народних засідателів розглядає справи про: 1) злочини, за які кримінальним 

законом передбачаються покарання понад десяти років позбавлення волі або 

смертна кара; 2) злочини неповнолітніх [356]. 

В Іспанії Tribunal del Jurado (суд присяжних) функціонує в судах провінцій і 

складається із девʼяти непрофесійних присяжних й одного професійного судді суду 

провінції. Вони розглядають кримінальні справи про злочини, перераховані в 

Органічному акті 5/1995 про суди присяжних [187, с. 698]. Суд присяжних є 

формою народної участі в здійсненні правосуддя. 

Щоби бути присяжним, особа повинна мати громадянство Іспанії та бути 

повнолітньою, мати повну правоздатність у реалізації політичних прав, вміти 

читати та писати, а також мати достатні навички для виконання функції журі. Щодо 

осіб з інвалідністю, то вони не були виключені від виконання функції присяжних, 

проте вони повинні бути забезпечені необхідною підтримкою від Адміністрації 

юстиції, а також мають бути внесені розумні корективи, щоби вони могли 

нормально виконувати це завдання. 

Суд присяжних не є постійно діючим органом, але складається в кожному 

судовому процесі з девʼяти присяжних та магістрата, що належать до судової влади, 

яка ним керує. Юрисдикція суду присяжних не охоплює всіх злочинів, 

передбачених Кримінальним кодексом, а обмежується лише такими: вбивство; 

погрози; залишення в небезпеці; незаконне проникнення до житла; недбале 

зберігання документів; неправомірна вигода; зловживання впливом; розкрадання 

бюджетних коштів; шахрайство та незаконні звинувачення; ведення переговорів, 

що заборонені для чиновників; порушення правил утримання засуджених. 

Присяжні після проведення судового розгляду повинні визнати доведеними 

або недоведеними факти, подані Прокурором судді. Отже, вони несуть 

відповідальність за проголошення вини кожного обвинуваченого. Рішення 

присяжних відоме як вирок. Для встановлення обвинувального вироку знадобиться 

сім із девʼяти голосів присяжних, а для визначення обвинувального висновку 
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потрібно буде пʼять. На підставі цього висновку головуючий суддя складає 

рішення, яке буде абсолютним або осуджувальним, визначаючи в останньому 

випадку штраф, який повинен бути [516]. 

У Болгарії, якщо покарання за вчинений злочин лежить у межах від 5 до 15 

років або обвинуваченим є неповнолітній, то кримінальна справа розглядається 

колегією в складі одного судді та двох судових засідателів. Більш тяжкі справи 

розглядають колегії в складі двох суддів і трьох судових засідателів [187, с. 737]. 

Відповідно до § 2 ст. 28 КПК Республіки Польща, у справах, що стосуються 

злочинів, суд складається з одного судді та двох присяжних [503]. 

Ні федеральний КПК Швейцарії, ні кантоніальні законодавчі акти в сьогодні 

не передбачають суду присяжних [187, с. 279], те ж у Литві [477] і Латвії [507]. 

 

 

2.4. Інші типи кримінальних процесуальних систем 

 

Сучасний світ повністю залежить від інтеграційних процесів, що 

відбуваються в суспільній, державній, а також правовій сферах. Здебільшого 

світове співтовариство підтримує такі процеси, адже вони взаємно повʼязані та 

залежні одні від інших. Така глобалізація та інтеграція відбуваються в різних 

правових системах, що створює для юридичної науки проблеми щодо їхнього 

вивчення. Юриспруденцією досліджуються спільні та відмінні риси. Вважаємо за 

доцільне презентувати одне з таких досліджень, зокрема розкриття аналізу окремих 

ознак релігійно-традиційного типу кримінального процесу за допомогою 

ізолюючої абстракції самостійних нетипових для континентальної системи 

кримінального процесу елементів.  

Звернемо увагу на нетипові для кримінального процесу України правові 

явища, або їхні елементи, що є в країнах релігійно-традиційної системи права.  

В Індії кодифікація вивела на поверхню внутрішню напруженість у 

лібералізмі та імперії. Парадокс спроб створити демократичні правові інститути в 

умовах абсолютного авторитаризму проявився з яскравою чіткістю в дискусіях про 
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Кримінально-процесуальний кодекс. Хороші ідеї в теорії, юридична рівність та 

однакова кримінальна юрисдикція були оголошені неприйнятними в умовах 

особливих обставин Індії, коли різні історії та культури робили розуміння 

«рівність» відносним, а не абсолютним принципом. Є. Кольська  визначила, що для 

задоволення цих особливих обставин було вироблено спеціальне законодавство, 

яке підкреслює багатовимірність колоніальної різниці [504, с. 683]. 

Про таку ж ситуацію зазначають у наукових джерелах щодо Республіки 

Малаві. Незважаючи на рівність, на яку люди мають право перед законом, на 

практиці доступ до правосуддя не працює саме так, як каже теорія [473, с. 1]. 

Комісія з прав людини в Малаві назвала систему кримінального правосуддя країни 

слабкою, посилаючись на справедливість та скомпрометованість через занадто 

багато архаїчних законів про статутні книги та відмову від правосуддя через 

відсутність законного представництва для корінних народів [473, с. 1]. Винаймання 

приватних адвокатів є дуже дорогим, навіть тим людям, які вважаються з вищим 

економічним статусом у Малаві [473, с. 2]. 

Що ж до Японії, то їхня правова система справді унікальна: це суміш 

цивільної й загальноправової систем, яка була прищеплена до системи, що 

ґрунтувалася на звичаях та цінностях, які протягом століть мали першорядне 

значення в Японії та залишаються яскраво вираженими. У багатьох інших аспектах 

їхньої системи, японці досягли надзвичайного успіху в поглинанні особливостей 

закордонних правових систем, не жертвуючи власними корінними 

цінностями [497, с. 538]. С. А. Соловйов також зазначає, що вказана система є 

конгломератом двох типів правових систем – континентальної та англо-

американської [305, с. 232]. 

Основним законом у сфері кримінального судочинства Японії є КПК 1948 р. 

Заразом є і окремі закони, що регламентують спеціальні питання процесу. До 

їхнього складу необхідно віднести Ювенальний кодекс 1948 р. та закони: про 

поліцію 1954 р., про виконання поліцією своїх обовʼязків 1948 р., про боротьбу з 

організованою злочинністю 1991 р., про місця утримання під вартою й поводження 

із затриманими та засудженими 2005 р. та інші [20, с. 299]. 
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Занадто рано судити про те, наскільки ефективним є новий Кодекс (КПК 

Японії – Ю. Ц.) у досягненні своєї мети, а саме – встановлення процедури, яка б 

розʼяснювала справжні факти кримінальних справ і застосовувала та виконувала 

кримінальне законодавство справедливо та швидко, щоби підтримувати 

громадський добробут та забезпечувати основні права людини щодо різних осіб. … 

Його реформи ґрунтуються на потребах, що склалися історично, а також на 

правових ідеях, запозичених з багатовікового досвіду в інших країнах, які були 

адаптовані та інтегровані в японську легальну систему. Немає сумнівів, що його 

ухвалення стало важливим кроком у напряму свободи людини та верховенства 

права в Японії [474, с. 429-430]. 

Прикладом традиціоналізму можна назвати, наприклад, те, що зазначено в 

П. М. Бірюкова. Так, згідно з автором, у Японії є заборона на виконання обшуку в 

приміщенні, будівлі або на судні «до сходу сонця або після заходу сонця, якщо 

тільки в ордері не міститься письмова заява про те, що виконання вночі дозволено». 

Однак, якщо виконання ордера почалося до заходу сонця, то воно може тривати й 

далі [20, с. 303]. Також, згідно з КПК Японії ч. (іі) ст. 37, суд може визнати 

обовʼязкову участь захисника, якщо особі понад 70 років [482]. 

У Японії інститут суду присяжних відсутній. У 1923 р. було прийнято 

законодавство, на основі якого створювалися суди присяжних. Згодом зʼясувалося, 

що 99 % осіб, які мали право на розгляд справи за участю присяжних, відмовлялися 

скористатися ним, оскільки вирок, винесений таким судом, було неможливо 

оскаржити в суді вищої інстанції. Після ухвалення Конституції 1946 р. в 

японському законодавстві інститут суду присяжних відсутній [30, с. 16-17]. Однак, 

у А. Ф. Реховського знаходимо, що системи суду присяжних у різних країнах 

можуть відрізнятися в якихось аспектах, наприклад, у питанні про те, чи може 

обвинувачений відмовитися від суду присяжних чи ні? У сучасній Японії підсудні, 

які обвинувачуються в здійсненні окремих видів злочинів, повинні бути притягнуті 

до суду присяжних. Також є різниця в способі ухвалення рішень. У таких країнах, 

як США, Канада та ін., що відносять до англосаксонської системи, присяжні 

засідателі вирішують рішення тільки одноголосно. У Японії рішення ухвалюються 
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більшістю голосів непрофесійних суддів, але при цьому один професійний суддя 

повинен погодитися з більшістю [268, с. 592]. Відповідно Окружні суди 

розглядають кримінальні справи за участю сайбан (saiban-in) (аналог суду 

присяжних). За цією системою утворюється колегія, яка складається із шести 

сайбан та трьох професійних суддів [28, с. 8]. Система saiban-in була введена в дію 

у 2009 році (21 травня – Ю. Ц.). Це система, в рамках якої saiban-in (народні судді) 

вибрані із широкого загалу, беруть участь у кримінальних процесах із серйозних 

справ і спільно з професійними суддями визначають, чи винуватий підсудний чи ні 

(невинуватий) і постановляють вирок, коли винуватий [531]. 

Японія в процесі реформування своєї правової системи із самого початку 

запозичила досвід країн Європи, а потім, після закінчення Другої світової війни, – 

досвід США. Водночас японські дослідники не залишили без уваги й досвід участі 

в правосудді народних засідателів у СРСР. І все ж Японія, використовуючи 

запозичення правових ідей і інститутів зарубіжних країн, вибудовує власну 

правову систему, не схожу на інші [268, с. 593]. 

У Китайській Народній Республіці є свої окремі традиції. Брали вони свій 

початок у філософсько-моральних концепціях даосизму, конфуціанства та легізму 

й продовжилися в соціалістичних реаліях, тому китайське право не могло не 

залишити в собі традиції, а також реалії соціалізму.  

На підтвердження цього варто зазначити таке. Проведений нами аналіз змісту 

Кримінального процесуального кодексу КНР дає можливість зробити висновок, що 

деякі загальні положення складання протоколів чи будь-яких інших письмових 

документів мають свої традиційні особливості. 

Статті 81, 85, 95, 106, 113 КПК КНР містять норми щодо використання 

родинних (рос. – фамильных) печаток для підписання кримінально-процесуальних 

документів. Зокрема, зміст частини 1 статті 85 КПК КНР такий: «Заяви, скарги, 

повідомлення можна подавати в письмовій або усній формі. Працівники, що 

прийняли усну заяву, скаргу, повідомлення, повинні скласти протокол, а після 

оголошення його й відсутності в ньому помилок підписується або на ньому 
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ставиться родинна печатка заявником або особою, яка подала скаргу чи 

повідомлення» [484].  

Окрім того, особливості китайської культури та традицій можна простежити 

також і в інших нормах КПК КНР. Зокрема, у ст. 61 КПК КНР серед підстав для 

затримання особи працівниками правоохоронних органів є «коли особа після 

вчинення злочину вчинила спробу покінчити життя самогубством» [484]. А у 

випадку, коли особа, що подала приватну скаргу без дозволу суду покинула зал 

засідань, то вважається, що вона відкликала скаргу (ч. 2 ст. 171 КПК КНР) [484]. 

Частина 1 ст. 29 КПК КНР визначила, що судді, прокурори або слідчі не повинні 

приймати запрошення на обід або подарунки від сторін у справі або їхніх 

представників, а проте не зневажаючи зустріччю зі сторонами в справі або їхніми 

уповноваженими особами [484]. 

Частина 3 ст. 14 КПК КНР передбачає, що учасники процесу повинні мати 

право подати звинувачення проти суддів, прокурорів і слідчих, чиї дії порушують 

процесуальні права громадян, а також, якщо дії цих уповноважених осіб 

принижують громадян [484]. 

Водночас Кримінальний процесуальний кодекс Китайської Народної 

Республіки містить норми права, що свідчать про національний підхід до режиму 

дотримання стандартів прав людини. Так, у змісті статті 32 КПК КНР встановлене 

обмеження на кількість захисників: «підозрювані та обвинуваченні у вчиненні 

злочину, за винятком тих, хто самостійно здійснює свій захист, можуть доручити 

одній або двом особам виступити в якості захисника» [484]. Стаття 96 КПК КНР 

визначає, що особа може запросити адвоката для надання йому юридичних 

консультацій лише з того дня, коли він уже був уперше допитаний або щодо нього 

було застосовано запобіжний захід. У тій же статті зазначено, що при побаченні 

адвоката з підозрюваним, що перебуває під вартою, слідчі органи, зважаючи на 

обставини справи, можуть направити свого працівника для присутності при 

побаченні [484]. 
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Є також три види вироків: обвинувальний, виправдувальний та 

виправдувальний вирок за недостатністю доказів та недоведені обвинувачення у 

вчиненні злочину. Майже, як «залишення під підозрою». 

Цікавою є вказівка закону на те, що допит підозрюваного здійснюється не 

менше ніж 2-ма слідчими (ст. 91 КПК КНР) [484; 440, с. 73-75].  

У перші дні заснування Нового Китаю, завдяки впливу марксистсько-

ленінської матеріалістичної концепції та конфуціанської класики, були внесені 

зміни до кримінального процесуального законодавства щодо пільги не свідчити. 

Відносне звільнення від пільги, відповідно до Закону про кримінально-

процесуальну процедуру 2012 року, було відновлено як право на судовий розгляд. 

Статтею 62 Нового закону про кримінальний процес 2018 року визначено: «Усі 

особи, які знають обставини справи, зобовʼязані давати показання. Особи, які 

мають фізичну чи розумову недостатність або малолітні, які не розрізняють 

правильне й неправильне, які не можуть грамотно висловлюватися, не можуть бути 

свідком». Ця стаття чітко визначає обовʼязок давати показання. Водночас статтею 

193 визначено: «Після повідомлення Народного суду, якщо свідок не має поважних 

причин не давати показання в суді, народний суд може змусити його зʼявитися до 

суду, крім другого з подружжя, батьків та дітей». Виняток надано цим особам. 

Особа не змушена зʼявлятися до суду, але це не звільняє подружжя, батьків, дітей 

від показань, коли цього вимагають слідчі органи, ці люди все ж зобовʼязані 

свідчити в суді. Водночас предмет привілеїв родичів у нашій країні (Китай – Ю. Ц.) 

був визначений для свідків на практиці і не включає обвинувачених. Учений 

Гао Яоінг ставить риторичне запитання про те, чи є дефект у такому положенні, 

адже законодавство інших країн та відповідні норми Китаю дуже відрізняються 

[533, с. 44]. 

Визначивши традиційні та частково соціалістичні кримінально-процесуальні 

норми КНР, звернемо увагу, що в них є частково корисні та перспективні для 

України запозичення. Так, раціональним вбачається запозичити практику не 

допускати до суду сумнівні докази та проведення по них окремої слідчої перевірки. 

Позитивним є чітка вказівка КПК на випадки, зазначені у ч. 3 ст. 45 КПК КНР, 
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зокрема, має бути в будь-якому випадку проведена перевірка дій того, хто 

фальсифікує, приховує або знищує докази, незалежно від того, до якої він сторони 

справи належить [484]. 

Цікавою для запозичення, з погляду практики, є норма, що визначена у ч. 1 

ст. 46 КПК КНР. Так, зазначається, що в ухваленні рішень у всіх випадках, перевага 

має бути надана фактичним даним, що отримані під час розслідування й 

дослідження, усні твердження не повинні відразу визнаватися правильними [484]. 

Водночас, згідно з Лю Сідом та Холідеєм Теренсом, внутрішній денний 

порядок Китаю значно обмежений, в основному побічно екзогеногенними 

впливами, головним чином посиленням угод, конвенцій та принципів ООН. Слабкі 

внутрішні субʼєкти – науковці, адвокати – звертаються до цих глобальних норм, 

щоби протидіяти потужним вітчизняним агенціям – поліції, прокуратурі та суду – 

для яких ці норми зменшили б їхню багаторічну владу. Схвалення таких норм ООН 

також виконує важливу символічну функцію відображення прогресу Китаю в 

зовнішньому світі. …Орієнтуючись на кримінально-процесуальне законодавство 

та, точніше, на здатність адвокатів забезпечувати ефективне представництво 

підсудних у кримінальних провадженнях, ми маємо особливий показник 

просування Китаю до політичного лібералізму. Цей показник стосується як ступеня 

поміркованості держави – за ознаками готовності та здатності судів стримувати 

свавільну виконавчу владу, так і основних правових свобод, які містяться в 

громадських правах покоління, а саме належних процесуальних прав [521, с. 944-

945]. 

Продовжуючи розгляд атипових для країн англо-американського та 

континентального типу кримінального процесу положень й інститутів зазначимо 

таке. Зокрема, в КНР адвокати не можуть зустрічатися й спілкуватися з клієнтами, 

які перебувають під вартою, і, в основному, не можуть збирати докази за власною 

ініціативою. Після судового переслідування адвокати, як правило, мають менший 

доступ, ніж раніше, до інформації зібраної обвинуваченням. До того ж, вони 

можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за активний захист своїх 

клієнтів [515, с. 830-831], а саме за те, що вони не робили нічого іншого, як 
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енергійно захищали своїх клієнтів та відмовлялися від офіційного тиску [515, 

с. 833].  

Також, відповідно до положень КПК Китаю, адвокати можуть виконувати дві 

різні функції в кримінальному процесі: надавати юридичну допомогу (falu zixun) 

та захисне представництво (daili bianhu) [515, с. 832]. 

Багато китайських науковців зазначали, що виникали проблеми, притаманні 

старому КПК, у звʼязку з інквізиційною системою, в якій судді виконували 

подвійну роль як прокурора, так і судді. Однак, КПК 1996 р. перетворює 

кримінально-процесуальний процес у Китаї з процесу інквізиційної системи в 

систему зі змішаними змагальними та інквізиційними елементами. Розвиток 

системи кримінального правосуддя все ж говорить про те, що політичні лідери в 

Китаї наразі врівноважують свій контроль за злочинністю з більшим акцентом на 

захист прав обвинувачених як відповідь на критику [481, с. 207]. 

Кодифікація як форма систематизації кримінального процесуального 

законодавства не так давно відбулась у країнах Латинської Америки. За останні 15 

років 14 країн Латинської Америки та значна кількість латиноамериканських 

провінцій та штатів запровадили нові кримінально-процесуальні кодекси. Згідно з 

Лангером Максімо, ці реформи – це, мабуть, найглибша трансформація, яку 

латиноамериканська кримінальна процедура зазнала протягом майже двох століть. 

Хоча реформи не були однаковими серед різних систем кримінального процесу, 

однак, вони були описані реформаторами аналогічно, як перехід від інквізиції до 

звинувачувальної чи змагальної системи. Як такі, реформи мають багато 

характеристик, включаючи запровадження громадянських судових процесів; 

запровадження та/або посилення ролі прокурора; і рішення про призначення 

прокурора замість судді, відповідального за досудове слідство. Інші зміни 

включають надання обвинуваченим більших прав на етапах досудового 

провадження; введення принципу прокурорського розсуду; забезпечення 

можливості укладання угоди про визнання вини та альтернативних механізмів 

вирішення спорів; розширення ролі представництва потерпілого під час 

кримінального процесу [506, с. 619-620]. 
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Ісламський кримінальний процес виник, розвивався й сформувався як 

специфічний (суддівський) засіб розгляду справ про злочини й покарання. Вони 

виникають у двох основних сферах суспільних відносин у мусульманському 

співтоваристві: відносин віруючих з Аллахом і відносин між людьми (в тому числі 

між правовірними мусульманами й немусульманами, які проживають на території 

мусульманської громади або держави). Порядок розгляду таких справ є судовим 

порядком вирішення правових спорів взагалі (здійснення правосуддя з будь-яких 

справах) і тому регламентується (поряд з питаннями призначення на суддівські 

посади, організацію та компетенцію судів) нормами мусульманського судового 

права [316, с. 216]. Згідно з П. А. Гусьоновою, кримінальний процес Ісламської 

Республіки Іран і Королівства Саудівська Аравія за своїми релігійно-правовими 

характеристиками відносять до ісламського типу, а за загальними й 

функціональними характеристиками він близький до слідчого типу процесу [85, 

с. 130-131]. 

Наприклад, в Афганістані, якщо говорити про гарантії справедливого 

судового розгляду в кримінальному провадженні з ісламського права, то 

конституційне законодавство цієї країни та міжнародне право – це спроба 

порівняння трьох дуже різних тем: міжнародного права (що складається з 

обмеженої кількості міжнародних конвенцій більш-менш точного формулювання), 

міжнародного звичаю (ухваленого як закон), загальних принципів права (що 

визнані цивілізованими націями) і тлумачення цих джерел рішеннями суду та 

міжнародною науковою дискусією; Конституцією Афганістану (як закону, що був 

ухвалений нещодавно) й ісламського закону. Останній розроблявся протягом 

століть, базуючись на Корані, Сунні (традиція про те, що Пророк сказав чи робив, 

або про його мовчазне схвалення чогось сказаного чи зробленого в його 

присутності), Іджмі (консенсус юристів) і Киясі (аналогія з Кораном і Сунною, 

проведеними юристами), або, на думку шиїтського аклу (причина), як його 

головних джерел, доповнених подальшими додатковими джерелами [524, с. 932]. 

Щоби точно зрозуміти ісламську систему кримінального правосуддя, то її 

слід розглядати з урахуванням таких основних особливостей, що похідні від 



188 

 

 

Корану та Сунни: (а) те, що не є харамом (заборонено) є моба (дозволено); 

(b) правила та однозначні заборони часто базуються на справжніх подіях, а не на 

умовних ситуаціях (збільшує можливість аналогічних міркувань); (c) мова, що 

використовується в попередженнях, дозволяє розробляти та впроваджувати 

політику, яка засновується на обґрунтованих політиках та суспільній необхідності; 

(d) експрес-мова, яка використовується в заборонах, часто використовується 

іншими текстами, які дозволяють виправдання особи разом із судовим розсудом; 

(e) доказові передумови (передбачається обмежити розсуд суддів та посилити 

визнання підозрюваним своєї вини та застосування покарання щодо конкретних 

злочинних діянь) зумовлюють сувору сутність покарання; (f) заборони 

кримінального правосуддя не зосереджені в жодній частині Корану, ні в Сунні, але 

трапляються серед інших питань; (g) створення процедурних гарантій, що 

покликані захистити особу від зловживань владою судді та інших зловживань, а 

також захистити права такої особи; (h) кодифікація та законотворчість є 

прийнятними для всіх трьох класів правопорушень, водночас дискреційне право 

допускається в кримінальних діях taʼazir; (i) покарання за кожен вид злочину 

визначаються окремо, чим підтверджують філософію та політику покарань; 

(j) вироки, в основному, є засобами стримування, хоча окреме питання також 

приділяється реінтеграції, здебільшого у злочинах taʼazir, зі стійкою тенденцією до 

компенсаційних санкцій (не-покарання) у злочинах qisas та інших; (k) питання про 

кримінальне правосуддя (злочини, покарання, правила доказування, процедури, 

судові процеси тощо) контекстно згадуються як частина різних віршів Корану, 

підкреслюючи соціальні та моральні аспекти кримінальної справедливості. Однак, 

ці особливості залежать від обраного джерела права, його місця серед інших 

джерел та їхнього звʼязку, згідно з чинними правилами інтерпретації, 

підкресленими наукою usul al-fiqh (ісламської юриспруденції) [475, с. 2-3]. Згідно з 

Грей Теллін, беззаперечним є те, що є необхідність контекстуального читання 

ісламських джерел, так як різноманітна інтерпретація їхня інформує більшість 

сучасних дискусій [501, с. 15-16]. 
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Наприклад, учений Шахін Сардаз Алі та інші науковці зосередилися на 

шахаді, що є загальним правилом показань та є показаннями двох свідків-чоловіків 

або одного чоловіка та двох свідків-жінок. Автори для інтерпретації запитують: 

звідки походить це правило? Відповідь тлумачать так: це ґрунтується на положенні 

2:282 Корану. Обговорення можуть бути розпочаті за принципом «дві жінки –

дорівнює – один чоловік», оскільки загальний класичний погляд на нього не такий 

простий, як це часто представлено. Чи правильно трактується це правило? Важливо 

зазначити, що правознавці, як правило, погодилися з тим, що положення про 

показання свідків було розкрито шляхом настанови, а не з обовʼязковим 

юридичним приписом. Тому можна стверджувати, що не потрібно підтримувати 

нерівність [520, с. 39]. 

Однак, духовну основу кримінального правосуддя, як і всього ісламського 

права, таки утворює Коран і Сунна. Саме в цих джерелах містяться найбільш 

загальні релігійні передумови ісламського кримінального правосуддя: закон і 

правосуддя виходять від Бога; людське правосуддя висловлює суверенітет Бога, а 

не народу; милість Бога перебуває в межах справедливості, а правосуддя є 

здійсненням справедливості у всіх сферах життя мусульманського суспільства [85, 

с. 127]. Необхідно враховувати, що для багатьох немусульман сьогодні, основним 

джерелом інформації про іслам і шаріат є засоби масової інформації. Але картина, 

змальована там, про шаріат як серію фіксованих, часто жорстоких правил, суттєво 

відрізняється від реальності [518, с. 96]. 

Специфічною особливістю кримінального процесу в мусульманському праві 

є також те, що він не відмежовується й не має відмінностей від цивільного 

судочинства. Примітним є те, що аж до другої половини VIII століття, поки до 

влади не прийшли Аббасіди, цивільні та кримінальні справи розглядалися без 

письмової фіксації ходу судочинства, тобто процес був усним [291, с. 70]. 

Згідно з Арафом Мохамедом, ісламська правова система відрізняється від 

інших правових систем, як традицій цивільного права, які описані кодифікацією 

закону, або загальноправовими практиками, що ґрунтуються на обовʼязкових 

судових прецедентах. В ісламському праві немає ні історії класифікації права, ні 
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розуміння обовʼязкових юридичних прецедентів. Процес іджтіхаду (аналогічного 

виведення) в ісламському (шаріатському) праві схожий на модель прецедентного 

права. Згідно з автором, деякі вчені стверджували, що міжнародні цінності в галузі 

прав людини повинні тлумачитися, застосовуватися та практикуватися 

внутрішніми культурними та релігійними ідеалами [475, с. 102]. Першим 

обовʼязком ісламського права є забезпечення кращого співіснування суспільних 

благ, забезпечення загального блага та справедливого правління. Другий принцип 

– це довіра до людей та відповідальність особи перед суспільством [475, с. 102]. 

Однак, у деяких мусульманських країнах відбувається процес кодифікації 

кримінального процесуального законодавства. Згідно з Робінсоном Полем та 

іншими, Програма розвитку ООН та Республіка Мальдіви (невелика 

мусульманська країна з конституційною демократією) доручили розробити проект 

першої в країні системи кодифікованого кримінального законодавства та настанови 

щодо винесення вироку. З одного боку, автори зазначають, що така всеосяжна 

кодифікація є важливішою і, ймовірніше, призведе до кардинального поліпшення 

якості правосуддя, ніж у багатьох інших суспільствах, у значній мірі через 

проблеми забезпечення справедливого рішення в справі некодифікованого 

шаріату. З іншого боку, виклики такого проекту є важливішими, зокрема, 

особливими потребами в чіткості та простоті, які виникають через відносну 

відсутність досвіду кодифікації та підготовки [518]. 

 Л. Д. Ібрагімов зазначає, що далеко не у всіх мусульманських країнах, при 

розгляді всіх або хоча б частини кримінальних справ, застосовується 

мусульманський кримінальний процес. За цією ознакою автор схематично розділяє 

мусульманські країни на три групи. По-перше, є мусульманські країни, де 

кримінальний процес повністю світський, тобто норми мусульманського права 

принципово не застосовуються при розгляді кримінальних справ (Албанія, 

Туреччина). По-друге, значна частина мусульманських країн (можливо, навіть 

більшість), з одного боку, офіційно проголошує мусульманський характер своїх 

правових систем, але не відділяє релігію від держави, але, з іншого боку, приймає 

у сфері кримінального судочинства кодифіковані акти (КПК), що ґрунтуються на 
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універсальній кримінально-процесуальній ідеології й техніці, яка не має 

мусульманської специфіки (Марокко, Алжир, Ліван, Єгипет). У цій категорії країн 

кримінальне судочинство не є тією правовою сферою, де вплив мусульманського 

права найбільш помітний. По-третє, є країни, які спробували створити справді 

мусульманський кримінальний процес, що повністю ґрунтується на нормах 

шаріату. До них, насамперед, відносять Саудівську Аравію й Іран [125, с. 47-48]. 

В Індонезії, наприклад, є три нетипові для нас теорії про закон доказування: 

тягар доказування обвинувачення, тягар доказування підсудного, тягар 

доказування, який збалансований [499, с. 822]. Водночас тягар доказування 

обвинувачення необхідно розуміти за аналогією із нашим вітчизняним 

«забезпеченням доведення вини», тягар доказування підсудного – як вітчизняне 

«визнання вини», а тягар доказування, що збалансований як «змагальність». Згідно 

з Северіусом Хулу, Діантотом Сіманджунтаком, Джосуа О. І. Лімбонгом та іншими 

авторами, є теорія доказування «догори ногами» – це теорія, яка навʼязує 

обвинуваченому доказ, або, іншими словами, підсудний зобовʼязаний довести, що 

він не допустив помилок, порушень чи злочинів, як стверджує прокурор [499, 

с. 827-828]. Цікавий індонезійський підхід до окремих питань правового 

регулювання процесуальних джерел доказів. Як процесуальне джерело доказу – це 

показання експертів, водночас слідчі та судді, за особливих обставин, можуть 

отримати їхню допомогу. Уточнюється, що від осіб, які мають спеціальний досвід. 

Законодавець оцінює показання експертів як один із важливих доказів у розгляді 

кримінальних справ [499, с. 829]. Тобто, експертиза та показання експерта мають 

перевагу над іншими процесуальними джерелами доказів.  

Поняття документа також містить елемент традиційності. Деталізується, що 

письмо – це те, що містить знаки, які можна збагнути, і які призначені для 

розуміння думки [499, с. 829]. Документом є предмет (може бути аркуш паперу, 

дерева, пальмовий лист тощо), який містить зрозумілу пунктуацію та виражає 

думку (створений на листі). Цей лист регулюється лише однією статтею 187, в якій 

зазначається, що такий лист, як у пункті 1 статті 1 статті 18, буква c, має бути 

зроблений під присягою або з підписом; містить новини про подію або є іншим 
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офіційним листуванням, здійснений компетентним державним службовцем або 

зроблений у його присутності; містить опис подій чи обставин, які особа почула, 

побачила чи пережила сама; є чітким та переконливим доказом, а також заява 

експерта, в якій він викладає думку, зважаючи на свою експертизу та із питань або 

обставин, що офіційно поставлені перед ним [499, с. 830]. Також у Індонезії як 

доказ використовується аналог вітчизняної експертизи у сфері права за винятком 

того, що її сутність більш схожа на тлумачення права в т.ч. й автентичного. Також 

застосовується граматична інтерпретація, історична, систематичне тлумачення, 

соціологічне або телеологічне тлумачення та порівняльна інтерпретація [499, с. 

831-832].  

Необхідно звернути увагу, що в Індонезії система кримінального правосуддя 

називається кримінально-правовим процесом, який починається з процесу арешту, 

увʼязнення, обвинувачення та судового розгляду перед судом і закінчується 

виконанням кримінальних покарань у вʼязниці [498, с. 82]. Тобто, початок 

кримінального правосуддя в Індонезії визначається встановленням особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення. 

В Ізраїлі, хоча англійська загальноприйнята закономірність послужила 

зразком для здійснення правосуддя в Палестині, однак, відбувся разючий відхід – 

відсутність присяжних, які продовжувалися в Ізраїлі. Система присяжних, чи то для 

досудових розслідувань, чи для самого судового розгляду, так і не була прийнята; 

навіть у кримінальних справах суди складаються лише з професійних суддів. Це 

усуває деякі проблеми визначення відповідних функцій судді та присяжних. 

Відмінність між законом і фактом усе ще має практичне значення, наприклад, в 

тому, що стосується здійснення апеляційної юрисдикції. Принцип полягає в тому, 

що апеляційні суди, як правило, розглядають лише питання права відмінні від 

фактичних висновків. Ця відмінність також стосується щодо кількох правил 

клопотань і доказів [490, с. 1091]. 

Також Харнон Еліару зазначив, що суддя не зобовʼязаний дивитися на 

«арену», мовчати та бути таємничим, мов Сфінкс, до дня винесення рішення. З 

іншого боку, автор висловлює заперечення проти тієї системи, де деякі судді ходять 
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«ареною» туди-сюди, запитують, допитують і наказують, а насправді проводять 

суд самі [490, с. 1093]. 

У Нігерії діє Закон «Про адміністрування кримінального судочинства» 2015 

року. Примітно, що хоча Закон ґендерно чутливий, він усе ще зберігає вживання 

чоловічих займенників, таких як «він», «його» та «сам» в описі людини. У 

літературі визначено, що деякі міжнародні стандарти відсутні в ACJA, які вказують 

на традиційність окремих відносин, що досі є у кримінальному процесі Нігерії. 

Зокрема, відсутні положення, що забезпечують доступ дітей до правової допомоги 

на більш мʼяких умовах, ніж дорослих; положення, що забезпечують право дитини 

на захисника (щоби представляти в процесі дитину від свого власного імені, коли 

є або може виникнути конфлікт інтересів між дитиною та її батьками чи іншими 

залученими сторонами); надання інформації про законні права в спосіб, який 

відповідає її віку та зрілості, мовою, яку дитина може зрозуміти; положення про 

захист конфіденційності та особистих даних дитини, яка перебуває або яка була 

залучена до судових чи позасудових процедур та інших втручань; надання правової 

допомоги навіть для свідків та вжиття адекватних заходів для забезпечення того, 

щоби свідки були негайно поінформовані про свої права на інформацію та право на 

допомогу і захист; положення щодо забезпечення права жінки на доступ до 

правової допомоги, разом з включенням гендерної перспективи у всі політики, 

закони, процедури, програми та практики, що стосуються правової допомоги для 

забезпечення гендерної рівності та рівного й справедливого доступу до правосуддя; 

використовувати активні заходи для того, щоб, де це можливо, адвокати-жінки 

мали змогу представляти жінок-підсудних, обвинувачених та потерпілих; 

забезпечення справедливості в доступі до правової допомоги та спеціальним 

заходам не лише жінок та дітей, а й груп з особливими потребами, таких як літні 

люди, особи з інвалідністю, особи з психічними захворюваннями, особи, які живуть 

із ВІЛ та іншими серйозними захворюваннями, наркозалежні, шукачі притулку, 

іноземні громадяни, внутрішньо переміщені особи тощо [514, с. 76-77]; положення 

про те, що всі особи, які контактують із дітьми в системі кримінального правосуддя 

або несуть відповідальність за них, повинні отримувати освіту та знання з прав 
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людини, а також із принципів, стандартів та норм ювенальної юстиції як 

невідʼємної частини їхніх навчальних програм тощо [514, с. 78].  

Отже, на підставі аналізу наукових джерел проаналізовано деякі нетипові для 

вітчизняного кримінального процесу особливості кримінально-процесуальних 

систем релігійно-традиційного типу. З вищевикладеного можна зробити висновок, 

що кримінальний процес цих країн грунтується на традиціях, звичаях, релігійних 

нормах, із врахуванням соціально-економічної формації кожної країни. Водночас у 

роботі зроблений акцент на тому, що відбувається зближення всіх кримінальних 

процесів окремих досліджуваних країн (особливо тих, які географічно близькі) та 

гармонізація із міжнародними стандартами кримінального судочинства. Втім, на 

такі процеси впливають економічні та соціокультурні реалії кожної окремо взятої 

держави. 

Також необхідно врахувати, що країни традиційного типу кримінального 

процесу більш лояльні до запозичення елементів кримінального процесу англо-

американської та континентальної правових систем, а країни релігійного типу таке 

запозичення здійснюють за умови повної трансформації релігійного типу в інший 

тип кримінального процесу. [428, с. 204-208]. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Типологію кримінальних процесуальних систем можливо встановити 

за умови використання класифікації як методу впорядкування системи 

кримінального процесу та виокремлення різних видів, типів, моделей 

кримінального процесу. 

На найвищому рівні теоретичного узагальнення класифікувати, тобто 

упорядковувати, поділяти кримінальний процес можна як особливий вид 

державної діяльності (практики), як галузь права (сукупність кримінальних 

процесуальних норм, що є змістом кримінального процесуального законодавства), 

як одну з галузей юридичної науки – науку кримінального процесу і як педагогічно 
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адаптовану систему інформації, знань, навичок і вмінь про кримінальну 

процесуальну діяльність (навчальну дисципліну). 

Наукові погляди та концепції, які розподіляються, впорядковуються та 

систематизуються в доктрині кримінального процесу можуть не мати практичного 

значення в кримінальній процесуальній діяльності, але мати установчий вплив на 

кримінальне процесуальне законодавство. 

Класифікація як процес, як правило, стосується кримінальної процесуальної 

діяльності, а як результат – науки кримінального процесу, кримінального процесу 

як навчальної дисципліни, і як гармонійне поєднання відображається в 

кримінальному процесуальному законодавстві. У будь-якому випадку вона може 

здійснюватися лише свідомо та лише у системі правових понять та явищ 

кримінального процесу.. 

Окремим видом класифікації є встановлення типології кримінального 

процесу. 

Тип кримінальної процесуальної системи – це властивість кримінальної 

процесуальної системи країни, що визначається наявністю схожих або відмінних 

ознак від інших систем, які дозволяють віднести кримінально-процесуальну 

систему до групи систем, заснованих на спільних рисах. 

Загальні ознаки типу кримінальної процесуальної системи такі: 

1) залежить від політичного (державного) режиму; 

2) засновується на завданні та засадах кримінального процесу, та включає 

всі елементи системи кримінального процесу; 

3) забезпечує досягнення оптимального результату у досягненні завдань 

кримінального процесу в умовах єдності типу та диференціації видів у кожній 

країні; 

4) обумовлений загальним соціокультурним розвитком та правовими 

традиціями; 

5) заснований на типі правової системи країни (групи країн); 

6) обумовлюється перевагою імперативного, або диспозитивного методу 

правового регулювання кримінальних процесуальних відносин; 
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7) проявляється у практиці застосування законодавства. 

Критерї для класифікації систем кримінального процесу на типи наступні: 

1)  генезис та подальший розвиток системи; 

2) спільність основного джерела кримінального процесуального права; 

3) єдність у структурі кримінального процесуального права, наявність 

основних типових компонентів системи кримінального процесуального права, що 

відмінні від інших систем; 

4) типовість групових принципів кримінального провадження, що 

визначають його напрямок; 

5) типовість юридичної техніки для окремої групи країн.  

2. Англо-американський тип системи кримінального процесу 

характеризується також такими особливостями: існування суду коронера (США); 

доказове право має ознаки окремої галузі, що визначає специфіку доказування;  

система присяжних як величезний внесок у зміцнення думки людей про 

справедливість судів; інститут умовно-дострокового звільнення, коли таке 

звільнення надається в позасудовому порядку спеціальною комісією; акцент на 

концепцію відновного правосуддя (Restorative Justice); широке використання угод 

про визнання вини; дискреційність повноважень прокурора; спеціалізоване 

ювенальне судочинство тощо. 

Сьогодні відбувається процес поєднання різних кримінальних 

процесуальних систем світу, однак, англо-американська система кримінального 

процесу має такі особливості як: 

- джерелами кримінального процесуального права є судовий прецедент, 

нормативно-правові акти та правова доктрина, водночас важко визначити 

пріоритет прецеденту над нормативно-правовими актами в США, але він присутній 

в Англії; 

- англо-американська система кримінального процесу є змагальною або 

обвинувальною; 

- ця система ґрунтується на справедливості та в ній беруть початок такі 

явища кримінального процесу як угода про визнання вини, суд присяжних, 
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концепція відновного правосуддя, дискреційність повноважень осіб, які ведуть 

кримінальне судочинство тощо. 

3. Поняття кримінального процесу на європейському континенті 

досліджується не лише вітчизняними науковцями, а також науковцями країн, які 

входять до континентальної правової сімʼї, але й такі дослідження широко 

розповсюдженні у науці англо-американської системи кримінального процесу. 

Водночас автори системи загального права використовують поняття 

«інквізиційний», «цивільно-правовий» та «континентальний» кримінальний 

процес. Поняття «інквізиційний» використовується у порівнянні з поняттями 

«змагальний», а поняття «цивільно-правовий» розуміється у контексті генезису 

кримінального процесу континентальної Європи, поняття «континентальний» – 

розкривається через вказівку на територію поширеності. 

Джерелами системи континентального кримінального процесу здебільшого є 

нормативно-правові акти. Однак, практика Європейського суду з прав людини, а 

також рішення вищих судових органів влади на сьогодні зайняли своє місце в 

системі джерел кримінального процесу країн континентальної правової системи. 

Наразі, таке становлення джерел є глобалізаційним процесом, який 

характеризується переходом від класичної системи римського права до 

оптимальних форм регулювання кримінальних процесуальних відносин для 

виконання завдань кримінального судочинства. 

5. Кримінальний процес цих країн релігійної та традиційної системи 

права грунтується на традиціях, звичаях, релігійних нормах, із врахуванням 

соціально-економічної формації кожної країни. Водночас відбувається зближення 

всіх кримінальних процесів окремих країн (особливо тих, які географічно близькі) 

та гармонізація із міжнародними стандартами кримінального судочинства. Втім, на 

такі процеси впливають економічні та соціокультурні реалії кожної окремо взятої 

держави. 

Країни традиційного типу кримінального процесу більш лояльні до 

запозичення елементів кримінального процесу англо-американської та 

континентальної правових систем. А країни релігійного типу таке запозичення 



198 

 

 

здійснюють за умови повної трансформації релігійного типу в інший тип 

кримінального процесу. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ КОМПОНЕНТІВ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО 

СТАДІЙНОСТІ ЇЇ ПОБУДОВИ 

 

3.1. Початок досудового розслідування кримінального провадження та 

досудове розслідування кримінального провадження 

 

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей про 

обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та є комплексом заходів із метою 

встановлення істини в кримінальному провадженні. Однак для наукового аналізу 

цікавим є момент, з якого розпочинається варіативна процесуальна діяльність 

учасників кримінального провадження, оскільки проблемні аспекти правового 

регулювання початку досудового розслідування здатні вплинути на досягнення 

завдань кримінального провадження загалом. 

Отже, відповідно до ч. 1 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу 

України та згідно з ч. 2 ст. 214 КПК України, досудове розслідування 

розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР, тому слідчий, прокурор 

невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про 

вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним із 

будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, зобовʼязаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту 

внесення таких відомостей надати заявнику витяг із Єдиного реєстру досудових 

розслідувань [163]. 

У Положенні про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

внесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням строків, визначених 

КПК України та цим Положенням, а саме про заяву, повідомлення про вчинені 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17


200 

 

 

кримінальні правопорушення – у термін, визначений частиною першою статті 214 

КПК України (абз. 1 п. 3.1) [213]. 

У тексті Положення не знаходимо, що самостійне виявлення слідчим, 

прокурором, з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення не «обтяжене» строком, коли вказані особи 

зобовʼязані провести таку дію. Лише в абз. 11 п. 3.1. зазначено, що інші відомості, 

передбачені в електронних картках, – упродовж 24 годин із моменту ухвалення 

процесуального рішення [213]. 

Лише в п. 2.9. Розділу ІІ про облік кримінальних правопорушень знаходимо, 

що, на виявлене під час досудового розслідування кримінальне правопорушення в 

рамках одного кримінального провадження, слідчий за Довідником 1 «Перелік 

інших джерел, з яких виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення» (додаток 7) вносить до Реєстру інформацію про 

джерело, з якого виявлено кримінальне правопорушення, та відомості про 

кримінальне правопорушення. Кримінальному провадженню за цим 

правопорушенням присвоюється новий номер [213]. Знову ж таки, без вказівки на 

строк. 

Окрім того, Розділ VІ цього Положення у п. 1 встановлює, що прокурори, 

керівники органів досудового розслідування всіх рівнів забезпечують у відомствах 

контроль за своєчасним, повним і достовірним внесенням інформації до Реєстру в 

строки, визначені КПК України та цим Положенням. 

А в п. 2 зазначено, що прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального 

керівництва, перед внесенням до Реєстру відповідно до частини третьої статті 283 

КПК України даних про результати досудового розслідування, особисто 

перевіряють правильність та повноту відомостей про кримінальне правопорушення 

осіб, які їх учинили, та рух кримінальних проваджень. 

Керівники підрозділів організаційного забезпечення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної 

прокуратури України, підрозділів ведення Єдиного реєстру досудових 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2037
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16#n306
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
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розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи прокуратур регіонального рівня, 

згідно з п. 3, забезпечують проведення систематичних перевірок обʼєктивного 

внесення Реєстраторами до Реєстру відомостей про кримінальні правопорушення 

та результати їхнього розслідування з урахуванням вимог КПК України та цього 

Положення. 

У разі встановлення фактів невідповідності внесеної до Реєстру інформації 

матеріалам кримінального провадження або її неповноти вживаються заходи щодо 

усунення виявлених порушень (п. 4) [213]. 

Згідно з п. 1 Розділу ІІ Порядку ведення єдиного обліку в органах 

(підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші 

події, прийняття заяв (повідомлень) незалежно від місця і часу їх учинення, 

повноти отриманих даних, особи-заявника здійснює цілодобово, безперервно та 

невідкладно орган (підрозділ) поліції, до якого надійшла така інформація [215]. 

Однак у п. 7 Розділу ІІ знаходимо, що поліцейський у разі самостійного 

виявлення з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про кримінальне 

правопорушення, невідкладно, але не пізніше 24 годин рапортом доповідає про це 

керівникові органу (підрозділу) поліції або особі, яка виконує його обовʼязки. 

За рішенням керівника органу (підрозділу) поліції або особи, яка виконує 

його обовʼязки, відомості про виявлене кримінальне правопорушення 

уповноважена службова особа реєструє в інформаційно-телекомунікаційній 

системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного 

обліку в разі тимчасової відсутності технічних можливостей унесення таких 

відомостей до ІТС ІПНП) та невідкладно, але не пізніше 24 годин реєстрації 

передаються: 

до органу досудового розслідування для внесення відповідних відомостей до 

ЄРДР або передання цих відомостей до органів (підрозділів) поліції нижчого рівня 

та їх внесення до ЄРДР; 

у міжрегіональних територіальних органах поліції та їх територіальних 

(відокремлених) підрозділах – до органів (підрозділів) поліції, на території 

обслуговування яких сталася така подія, для ухвалення відповідних рішень та 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19?find=1&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4#w13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19?find=1&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4#w14
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внесення до ЄРДР [215].. Отже, строк реєстрації відомостей у ЄРДР може бути 

більшим ніж 24 години, оскільки подальше встановлення строків для внесення 

відомостей у ЄРДР відсутнє. 

У пункті 2.5. Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в 

Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення зазначено, що в разі самостійного виявлення слідчим обставин, 

що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, складається 

рапорт про виявлене кримінальне правопорушення. Рапорт реєструється як 

підготовлений документ у встановленому СБУ порядку. Після реєстрації рапорт 

невідкладно доповідається керівнику слідчого підрозділу. До рапорту додаються 

матеріали, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення [217]. 

Згідно з ст. 8 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», для 

одержання заяв і повідомлень про злочини, віднесені до підслідності Державного 

бюро розслідувань, створюється спеціальна телефонна лінія, а також 

забезпечується можливість подання таких заяв і повідомлень, у тому числі без 

зазначення прізвища, імені, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, 

через офіційний вебсайт Державного бюро розслідувань та засобами електронного 

звʼязку. Усі отримані із заяв і повідомлень, а також виявлені з інших джерел 

відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення злочину, вносяться до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, передбаченому Кримінальним 

процесуальним кодексом України. 

Заяви чи повідомлення про злочини, у яких не зазначені прізвище, імʼя, по 

батькові (найменування) потерпілого або заявника, розглядаються за умови, що 

відповідна інформація стосується конкретної особи або містить фактичні дані про 

вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, які можуть бути перевірені. 

Інші органи державної влади, отримавши інформацію про злочин, віднесений 

до підслідності Державного бюро розслідувань, зобовʼязані невідкладно внести 

відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та негайно 

повідомити про це начальника (керівника) територіального управління Державного 

бюро розслідувань [116]. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B5-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC


203 

 

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про національне антикорупційне бюро 

України» для отримання заяв і повідомлень, у тому числі анонімних, про 

кримінальні правопорушення в НАБУ створюється спеціальна телефонна лінія та 

забезпечується можливість подання таких повідомлень через офіційний вебсайт 

НАБУ в мережі «Інтернет» та засобами електронного звʼязку. 

Анонімні заяви й повідомлення про кримінальні правопорушення 

розглядаються НАБУ за умови, що відповідна інформація стосується конкретної 

особи, містить фактичні дані та може бути перевірена. 

Порядок реєстрації, обліку та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, віднесені законом до підслідності НАБУ, визначається 

Директором НАБУ [118]. 

У Наказі Директора НАБУ №  34 «Про затвердження Інструкції про порядок 

розгляду звернень громадян, заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, 

депутатських запитів, звернень та вимог народних депутатів України, адвокатських 

запитів у Національному антикорупційному бюро України» від 28.02.2019 р. [214] 

строки реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення не вказані, 

також не зазначено, коли детектив зобовʼязаний внести відомості до Реєстру після 

самостійного виявлення з будь-яких джерел обставин, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення. 

Отже, в чинному кримінальному процесуальному законодавстві відсутній 

строк, протягом якого слідчий або прокурор зобовʼязані внести відомості до 

Реєстру після самостійного виявлення з будь-яких джерел обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення. І це призводить до низки 

негативних явищ, а саме: відсутності самодисципліни у відповідальних осіб і, як 

наслідок, порушення засад кримінального провадження. 

Такими засадами, які порушуються через невнесення відомостей у ЄРДР, 

завдяки порушенням чітких вимог про строки, протягом яких слідчий або прокурор 

зобовʼязані внести відомості до Реєстру після самостійного виявлення з будь-яких 

джерел обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, є: верховенство права (ч. 1 ст. 8 КПК України), законність (ч. 2 і 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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6 ст. 9 КПК України), публічність (ст. 25 КПК України), розумні строки (ч. 1 та ч. 5 

ст. 28 КПК України). 

Саме ч. 1 ст. 28 КПК України встановлює, що розумні строки не можуть 

перевищувати передбачені КПК України строки виконання окремих 

процесуальних дій або ухвалення окремих процесуальних рішень [163]. Звідси 

висновок: строк протягом якого слідчий або прокурор зобовʼязані внести відомості 

до Реєстру після самостійного виявлення з будь-яких джерел обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення має складати 24 години з 

моменту самостійного виявлення. Підтвердженням факту такого самостійного 

виявлення може бути інформація, яка свідчить про вчинення кримінального 

правопорушення й міститься в протоколах слідчих (розшукових) дій та негласних 

слідчих (розшукових) дій, заявах учасників кримінального провадження та в інших 

джерелах. 

Вищевикладене є проявом відсутності системності в правовому регулюванні 

початку досудового розслідування та потребує внесення змін до ч. 1 ст. 214 КПК 

України [433, с. 232-234]. 

Окремим системним питанням початку досудового розслідування, який 

комплексно визначається через системне використання різних галузей знань, є 

Єдиний реєстр досудових розслідувань як одне із сучасних кібернетично-правових 

явищ кримінального процесу. 

Людина – складова безлічі систем. Вона член сімʼї, трудового колективу; 

належить до певного класу, нації; є громадянином держави; компонент 

економічної, політичної та культурної систем, які, зі свого боку, визначають, 

формують у ній відповідні соціальні якості. Вирішальне значення у формуванні 

соціальних якостей людини має трудова, продуктивна діяльність [12, с. 11]. 

Саме тому, що будь-яке нове покоління людей завдяки інформації 

успадковує досягнення виробництва, соціально-політичного й духовного життя 

попередніх поколінь, воно позбавлене необхідності заново починати все в пізнанні 

й на практиці [12, с. 13]. 
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Будь-які дії людей, повʼязані з організацією колективів, є актами схвалених 

рішень із вибором управлінських впливів. Але в переважній більшості випадків у 

людини не виникає потреби в якому-небудь спеціальному науковому 

обґрунтуванні своїх дій, в апеляції до науки. Така потреба зʼявляється лише тоді, 

коли рішення мають багато варіантів, і коли людині стає важко оцінити наслідки 

своїх дій, тоді, коли колектив, яким вона керує, є досить численним, і від того, як 

він буде організований, істотно залежить результат його діяльності. Одним словом, 

є деяка межа обсягу та складності інформації, при якій людині для прийняття 

рішення необхідні певні правила поведінки, досвід, необхідне знання деяких 

принципів управління, коротко кажучи, вона потребує науки та наукового 

аналізу [208, с. 10]. 

Важливою передумовою використання ідей і засобів кібернетики в 

правоохоронній діяльності є те, що в основі управління найрізноманітнішими 

процесами цієї діяльності лежать інформаційні процеси, які найбільш повно, 

всебічно та дієво вивчаються саме кібернетикою [74, с. 4]. 

В. Г. Гончаренко підкреслює, що технічною базою для реалізації 

застосування кібернетики в кримінальному судочинстві є наявність досконалих 

ЕОМ і розроблених методів програмування вирішення логічних задач, що дає 

можливість значно прискорити і, у певних випадках, автоматизувати пошук, 

переробку та видачу інформації [74, с. 7]. 

У частині 2 ст. 214 КПК України визначено, що досудове розслідування 

розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань [163], який функціонує на підставі Положення і є електронною базою 

даних у кримінальному провадженні [423, с. 223-226]. 

Згідно з п. 2 Глави 1 Розділу І Положення про порядок ведення Єдиного 

реєстру досудових розслідувань реєстр, – створена з допомогою автоматизованої 

системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюються збирання, 

зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, зазначених у пункті 1 глави 

2 цього розділу (відомості, які вносяться до ЄРДР – Ю. Ц.), які використовуються 

для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до 
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реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та 

законодавства, яким врегульовано питання захисту персональних даних та доступу 

до інформації з обмеженим доступом [213]. 

Згідно з п. 3 Глави 1 Розділу І Положення про порядок ведення Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, мета реєстру, що зумовлена вимогами КПК 

України, забезпечити виконання: реєстрації кримінальних правопорушень 

(проваджень) та обліку схвалених під час досудового розслідування рішень, осіб, 

які їх учинили, та результатів судового провадження; оперативного контролю за 

додержанням законів під час проведення досудового розслідування; аналізу стану 

та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі; інформаційно-

аналітичного забезпечення правоохоронних органів [213]. 

Згідно з А. В. Столітнім  та І. Г. Каланчою, в умовах системної 

інформатизації кримінального процесу України ефективна робота органів 

досудового розслідування обʼєктивно неможлива без застосування сучасних 

інформаційних технологій [319, с. 14]. Автори зазначають, що повноваження щодо 

створення інформаційних систем визначено для більшості ОДР у профільних 

законах. Крім того, нині деякі ОДР використовують електронні системи: 

Національна поліція – Інтегровану інформаційно-пошукову систему Національної 

поліції України, Систему централізованого управління нарядами поліції 

«ЦУНАМІ» тощо, НАБУ – систему багатофункціонального електронного 

документообігу АСКОД. Загалом налічується кілька десятків електронних систем 

і баз даних органів правопорядку, в структурі яких функціонують електронні 

системи ОДР. Однак усі вони не виконують на належному рівні завдання щодо 

комплексного інформаційно-технологічного супроводження роботи ОДР і 

частково технологічно застаріли. Зазначені електронні системи не інтегровані між 

собою та з електронними кримінальними процесуальними правореалізаційними 

засобами, передбаченими КПК України: автоматизованою системою 

документообігу суду (ст. 35); Єдиним реєстром адвокатів України (ст. 45); Єдиним 

реєстром досудових розслідувань (ст. 214); Єдиним державним реєстром судових 

рішень (ст. 535); Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
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підприємців та громадських формувань (ст. 535). З огляду на функціонал 

застосовуваних ОДР інформаційних систем, така інтеграція технічно складна та 

потребує комплексного доповнення й уніфікації функціоналу наявних в ОДР 

електронних систем, а отже, недоцільна як концептуально, так і фінансово [319, с. 

14]. 

На підтвердження думки авторів необхідно визначити, що така інтеграція 

всіх відомчих інформаційно-телекомунікаційних систем не потрібна. Зокрема, такі 

системи як Єдиний реєстр адвокатів України, Єдиний державний реєстр судових 

рішень, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань є відкритими й користування ними не потребує 

інтегрування до інших систем, що використовуються органами досудового 

розслідування. Користування ж Єдиним реєстром досудових розслідувань 

передбачає наявність прав у користувача на пошук та внесення будь-якої 

інформації у ЄРДР. 

А щодо автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до ч. 4 та 

5 ст. 35 КПК України, то доступ до автоматизованої системи документообігу суду 

надається суддям та працівникам апарату відповідного суду згідно з їхніми 

функціональними обовʼязками. Водночас, несанкціоноване втручання в роботу 

автоматизованої системи документообігу суду має, як наслідок, відповідальність, 

установлену законом [163]. 

Слід також зазначити, що в підході порушується системність поділу влади на 

три гілки, а саме незалежності кожної гілки влади. У разі інтеграції Єдиного 

реєстру адвокатів України до інформаційно-телекомунікаційних систем органів 

досудового розслідування порушується передбачену ч. 1 ст. 5 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» гарантія незалежності адвокатури України, 

а саме те, що адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб [114]. 

Відповідно до принципів методології системного підходу, процеси 

проєктування і здійснення діяльності в ОВС неможливі без постійного одержання, 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
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аналізу й використання інформації, яка має ґрунтуватися на належному 

інформаційному забезпеченні [33, с. 141]. 

Доречним, на думку І. В. Рогатюка, було б, для використання в роботі 

правоохоронних органів саме за новим КПК України, врахування досвіду Грузії, де 

не так давно проведено реформу у сфері кримінальної юстиції й також увалено 

новий КПК. Досудове розслідування в цій країні також розпочинається з моменту 

внесення відомостей до єдиного електронного реєстру кримінальних справ. 

Першим документом у такому реєстрі (аналог рішення про початок кримінального 

провадження) є так звана картка обліку кримінального правопорушення, до якої 

слідчий уносить відомості про себе або про іншого слідчого (групу слідчих), який 

розпочав розслідування, джерело, з якого стало відомо про вчинення 

кримінального правопорушення, прізвище та імʼя потерпілого або заявника, 

короткий виклад обставин, що свідчать про вчинення кримінального 

правопорушення (наведених потерпілим, заявником чи виявлених слідчим), 

попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення. У реєстрі 

автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер справи. 

Обслуговування відповідного серверу та оновлення програмного забезпечення 

здійснює Міністерство юстиції. До так званої «електронної кримінальної справи» 

слідчим приєднуються всі матеріали провадження, починаючи із заяви чи 

повідомлення про злочин, протоколів огляду місця події, опитування, медичних 

довідок (електронні копії яких отримують ще на етапі реєстрації заяв і 

повідомлень), а надалі (у вигляді окремих файлів) – усі складені в справі 

процесуальні документи (протоколи слідчих дій, запити та відповіді на них, 

процесуальні рішення тощо). Доступ до електронної справи (як зі стаціонарного 

компʼютера, так і портативного пристрою) має слідчий (з допомогою спеціального 

коду та електронного ключа), який здійснює провадження в справі, а також 

начальник слідчого відділу (у порядку загального контролю) та прокурор. Подібні 

пропозиції висловлювали й вітчизняні фахівці, але переважно в розрізі виконання 

завдань оперативно-розшукової діяльності [275, с. 316]. 
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В. М. Юрчишиним  наголошено на необхідності виокремлення в 

кримінальному процесі стадії порушення кримінального провадження, яка могла 

би бути ефективним механізмом забезпечення автоматичного початку досудового 

розслідування в кожному випадку отримання компетентними державними 

органами заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Існування цієї 

стадії значно знизило би кількість порушень закону, на які прокурор реагує в 

процесі досудового розслідування [465, с. 24].  

 В. І. Фаринник визначив, що з усуненням найістотнішої бюрократичної 

перепони у кримінальному провадженні (дослідчої перевірки – Ю. Ц.), значною 

мірою заощаджуються дорогоцінний час, людські та матеріальні ресурси, відпадає 

необхідність повторного проведення однієї й тієї ж процесуальної дії з тими ж 

самими людьми та обʼєктами (опитування – допит, дослідження спеціаліста – 

експертне дослідження) тощо [400, с. 180]. 

У Д. П. Письменного, О. В. Андрушка  (праця 2009 року – Ю. Ц.) знаходимо, 

що дізнання є початковим необовʼязковим етапом розслідування кримінальних 

справ, на якому в межах своєї компетенції уповноважені законом органи та 

посадові особи невідкладно здійснюють слідчі дії  з метою виявлення і 

документування ознак злочину та осіб, які його вчинили, для подальшого 

забезпечення провадження досудового слідства. На думку авторів, відновлення 

дізнання як форм розслідування у кримінальному процесі України можливе і 

доцільне лише при реформуванні усієї системи досудового розслідування [244, 

с. 169]. 

Авторський колектив З. К. Аюпової, Д. У. Кусаінова, Ж. К. Мадаліевої, 

Г. Н. Мусабаєва, Г. Д. Рахімової  вважає, що виключення стадії порушення 

кримінальної справи дозволить максимально заощадити досить великі витрати 

бюджетних коштів [13, с. 663]. Водночас, згідно з авторами, є поняття принципу 

процесуальної економії – це сформована у юридичній практиці якісно нова, 

ефективна система кримінально-процесуальних норм, яка спрямована на 

обʼєктивне, результативне і швидке правосуддя [13, с. 668]. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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У контексті питання виокремлення стадії порушення кримінального 

провадження чи дослідчої перевірки заяви про кримінальне правопорушення 

необхідно звернути увагу на сутність процесуальної економії. 

Згідно з І. М. Канюк , однією з ключових ідей розвитку кримінального 

судочинства є ідея процесуальної економії, спрямована на спрощення, скорочення 

і здешевлення кримінального процесу та водночас здійснення ефективного 

забезпечення захисту й реалізації прав учасників [137, с. 242]. 

Принцип процесуальної економії засновується на архітектоніці та 

практичному здійсненні кримінального процесу, коли для розслідування, розгляду 

та прийняття рішення затрачається мінімальна кількість часу. Забезпечення 

принципа процесуальної економії (швидкості процесу) – не самоціль судового 

провадження і не може бути протиставлено дотриманню законності та 

встановлення істини у справі, а також правам та законним інтересам громадян [16, 

с. 77-79]. Однак у А. Й. Рогожина максимальна швидкість розслідування 

акцентована як особливість ефективності кримінальної репресії [276, с. 6]. 

І. О. Сопронюк  сформулювала визначення поняття принципу процесуальної 

економії, який слід розуміти як правову вимогу бережного й раціонального 

використання процесуальних засобів, часу та сил субʼєктів кримінально-

процесуальної діяльності з одночасним забезпеченням правильного застосування 

кримінально-процесуального законодавства для швидкого й повного розкриття 

злочинів, викриття винних та притягнення їх до відповідальності [307, с. 3]. 

Водночас, авторка визначила, що зміст принципу процесуальної економії випливає 

з таких груп кримінально-процесуальних норм: а) норми, що регламентують 

тривалість кримінального судочинства та його окремих процесуальних дій у часі; 

б) норми, що передбачають диференціацію кримінально-процесуальної форми; 

в) норми й окремі інститути, що врегульовують загальний порядок провадження, з 

допомогою яких забезпечується раціональне та бережне використання 

процесуальних засобів [307, с. 3]. 

І. М. Канюка  визначає процесуальну економію як різновид більш загальної 

ідеї економії ресурсів, яка є внутрішньо необхідною засадою будь-якої свідомої 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
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систематичної людської діяльності [136, с. 4]. Також дослідниця обґрунтувала тези 

про те, що відмова від стадії порушення кримінальної справи на користь реєстрації 

в Єдиному реєстрі досудових розслідувань усіх повідомлень та заяв про 

кримінальні правопорушення викликана, у тому числі, й реалізацією принципу 

процесуальної економії [136, с. 5]. 

У контексті внесення відомостей у ЄРДР та відсутності на сьогодні дослідчої 

перевірки заяв та повідомлень про злочин («дізнання» в розумінні КПК України 

1960 року) процесуальна економія проявляється в тому, що уповноваженні ч. 1 

ст. 214 КПК України особи вносять відомості у випадку виявлення «обставин, що 

можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення». Тобто, не всі 

заяви та повідомлення вносять у ЄРДР і, відповідно, не по всім заявам та 

повідомленням розпочинається досудове розслідування. 

Підтверджується це також судовою практикою. Так, 21.12.2015 р. слідчий 

суддя Центрального районного суду м. Миколаєва І. І. Дірко , за участю секретаря 

В. Д. Ковганюк , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_1 

на бездіяльність посадових осіб прокуратури Миколаївської області встановив, що 

заява ОСОБА_1 щодо вчинення злочину начальником Центрального ВП ГУ НП у 

Миколаївської області та його підлеглими не містить у собі тих фактичних 

обставин, з яких можливо зробити висновок про наявність ознак певного 

кримінального правопорушення, оскільки, мають вноситися в ЄРДР лише ті 

відомості, у яких містяться обставини щодо вчинення певного кримінального 

правопорушення. У разі незгоди з рішенням щодо невнесення в ЄРДР, заявниця 

має можливість оскаржити таке рішення до слідчого судді, оскільки питання щодо 

внесення чи невнесення відомостей до ЄРДР є питанням процесуальним та не може 

утворювати складу будь-якого злочину, без наявності відомостей щодо особистої 

зацікавленості певної посадової особи щодо невнесення відомостей у заяві до 

ЄРДР. У задоволенні скарги ОСОБА_1 на прокурора Миколаївської області 

відмовлено [397]. 

20.09.2016 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста 

Харкова О. П. Сорока , за участю секретаря Ю. В. Кравчук, прокурора А. Крупка, 
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розглянувши скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність прокурора відмовив у задоволенні 

скарги на бездіяльність прокурора мотивуючи таким: 02.08.2016 р. ОСОБА_1 

звернувся до прокуратури Харківської області із заявою про злочини, передбачені 

ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, у діях заступника керівника Харківської 

місцевої прокуратури №  5 ОСОБА_2, який не вніс відомості до ЄРДР за заявою 

ОСОБА_1 від 31.05.2016 р., а надав відповідь № 04-31-34-16 від 09.06.2016 р., де 

зазначив про «рішення суду фактично виконано, підстав для внесення відомостей 

до ЄРДР за ст. 382 КК України за фактом умисного невиконання рішення суду 

службовими особами КП «Харківводоканал» не вбачається». 

На думку слідчого судді, у заяві ОСОБА_1 відсутні відомості, що можуть 

свідчити про вчинення прокурором Д. Казаком кримінального правопорушення. 

Бездіяльність щодо невнесення відомостей до ЄРДР може бути підставою для її 

оскарження до слідчого судді, а не підставою для внесення відомостей до ЄРДР. Як 

зазначив ОСОБА_1, бездіяльність прокурора Казака Д. була оскаржена до 

Комінтернівського районного суду м. Харкова та на підставі ухвали від 

01.07.2016 р. відомості за його заявою від 31.05.2016 р. внесені в ЄРДР. Що 

стосується доводів про проведення досудового слідства без внесення відомостей у 

ЄРДР, слідчий суддя зазначає, що ОСОБА_1 не зазначив про проведення будь-якої 

слідчої дії прокурором без внесення відомостей до ЄРДР, тому також відсутні дані 

про вчинення злочину. По суті скаржник не згоден із відповіддю № 04-31-34-16 від 

09.06.2016 р. Отже, на думку слідчого судді, відсутні підстави для внесення 

відомостей до ЄРДР [398]. 

Але чи є вищевикладене процесуальною економією? Зокрема, у випадку, 

коли відбувається невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення 

про кримінальне правопорушення, то така бездіяльність, на думку скаржника, 

може бути оскаржена слідчому судді, відповідно до п. 1. ч. 1 ст. 303 КПК України. 

Отже, у разі невнесення відомостей у ЄРДР, окрім органу досудового 

розслідування, прокурора, необхідно звернутись до слідчого судді зі скаргою.. 

http://onlinecorrector.com.ua/ck-%D0%B2-%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85
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Тому процесуальна економія відбуватиметься лише в разі внесення відомостей до 

ЄРДР.  

В той же час необхідно наголосити на тому, що якщо внесення відомостей до 

ЄРДР відбувається з недотриманням строку на таке внесення, проведенням 

«дослідчої перевірки», реєстрації заяв про кримінальне правопорушення як 

звернень громадян тощо, тобто із будь-яким порушенням вимог ч. 1 ст. 214 КПК 

України, то процесуальної економії не може бути взагалі. Адже процесуальна 

економія, у будь-якому випадку, неможлива, якщо не виконуються, або 

порушуються вимоги законодавства.  

Слід зазначити, що 76 % опитаних респондентів вважає, що доцільно окремо 

виділити внесення відомостей в ЄРДР як окрему стадію кримінального процесу. 

Досудове розслідування містить низку системних чинників, які можна 

обʼєднати в групи, що фактично збігаються з систематизацією розділів та глав 

Кримінального процесуального кодексу України. Однак така система 

наповнюється й іншими нормами кримінального процесуального законодавства. 

Відповідно, систему досудового розслідування можна було би поділити залежно 

від форм досудового розслідування, однак, результатом такого поділу буде 

типологія форм досудового розслідування, а не його система. 

Теоретико-методологічне дослідження компонентів системи досудового 

розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом 2012 року має важливе 

як теоретичне, так і практичне значення. Зокрема, результати такого 

функціонального аналізу компонентів системи досудового розслідування здатні 

виявити помилки системного характеру, які можливо усунути шляхом внесення 

змін у чинне законодавство, а також окремі аспекти помилок при реалізації норм 

Кримінального процесуального кодексу, що, загалом, дозволяє стверджувати про 

актуальність окремо визначеної наукової проблеми. 

Вважаємо, що, засновуючись на компонентах всієї системи кримінального 

процесу, система досудового розслідування складається з таких компонентів: 

1. Загальні положення досудового розслідування. 

2. Слідчі розшукові дії та негласні слідчі (розшукові) дії. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2


214 

 

 

3. Процесуальні рішення під час досудового розслідування. 

4. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час 

досудового розслідування. 

5. Особливості досудового розслідування в окремих категоріях проваджень.  

Водночас кожен компонент складається з окремих елементів. На це 

необхідно звернути свою увагу, бо саме їхнє функціональне розташування в 

структурі основних частин КПК України інколи потребує редагування. 

На нашу думку, загальні положення досудового розслідування мають 

включати в себе загальні положення досудового розслідування, що передбачені 

Главою 19 КПК України: початок досудового розслідування; форми досудового 

розслідування (досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків); 

підслідність; обʼєднання і виділення матеріалів досудового розслідування; місце 

проведення досудового розслідування; строки досудового розслідування; розгляд 

клопотань під час досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами 

досудового розслідування до його завершення; недопустимість розголошення 

відомостей досудового розслідування (таємниця досудового розслідування). А 

також до компоненту системи досудового розслідування, такої як загальні 

положення досудового розслідування, необхідно включати кримінальне 

процесуальне законодавство та сферу його дії; засади кримінального провадження 

(усі засади кримінального провадження за умови, що під час досудового 

розслідування до провадження був залучений слідчий суддя); процесуальний 

статус сторін, суду та інших учасників кримінального провадження; 

прокурорський нагляд за досудовим розслідуванням; відводи; докази й 

доказування; фіксування кримінального провадження під час досудового 

розслідування та під час розгляду слідчим суддею клопотань і скарг; повідомлення 

під час досудового розслідування; загальні положення процесуальних строків; 

процесуальні витрати; компенсацію шкоди під час досудового розслідування та 

предʼявлення цивільного позову під час досудового розслідування. 

Вважаємо, що оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування необхідно також віднести до категорій загальних. Адже, вони не 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
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містять поодиноких норм, які деталізують окремо взяту діяльність під час 

досудового розслідування, а стосуються комплексу такого розслідування, усіх 

питань, які виникають під час його здійснення, а також і до початку досудового 

розслідування (оскарження відмови у внесенні відомостей у Єдиний реєстр 

досудових розслідувань). 

Також до загальних положень досудового розслідування необхідно віднести 

зупинення досудового розслідування (підстави та порядок зупинення досудового 

розслідування після повідомлення особі про підозру; розшук підозрюваного; 

відновлення досудового розслідування) і закінчення досудового розслідування та 

продовження строку досудового розслідування. Оскільки до загальних положень 

входить початок досудового розслідування, то логічно, що питання зупинення, 

закінчення та продовження строку є наслідком початку, а, отже, необхідно їх 

віднести до загальних положень досудового розслідування. 

Що ж до другого компоненту, то він має два складових елементи: слідчі 

(розшукові) дії (загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій; допит; 

допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні; 

особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи; участь законного 

представника, педагога, психолога або лікаря в слідчих (розшукових) діях за 

участю малолітньої або неповнолітньої особи; предʼявлення особи для впізнання; 

предʼявлення речей для впізнання; предʼявлення трупа для впізнання; особливості 

складання протоколу предʼявлення для впізнання; проведення допиту, впізнання в 

режимі відеоконференції під час досудового розслідування; загальні положення 

щодо проникнення до житла чи іншого володіння особи; обшук; ухвала про дозвіл 

на обшук житла чи іншого володіння особи; виконання ухвали про дозвіл на обшук 

житла чи іншого володіння особи; огляд; огляд трупа; огляд трупа, повʼязаний з 

ексгумацією; слідчий експеримент; освідування особи; підстави проведення 

експертизи; порядок залучення експерта; розгляд слідчим суддею клопотання про 

проведення експертизи; отримання зразків для експертизи) та негласні слідчі 

(розшукові) дії (загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії (підстави 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя, який здійснює 
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розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій; розгляд клопотання 

про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії; строк дії ухвали 

слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії; 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого 

судді; вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій; фіксація ходу й результатів негласних слідчих (розшукових) дій; 

повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії; заходи 

щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій; заходи щодо захисту інформації, яка не використовується в 

кримінальному провадженні; використання результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій у доказуванні використання результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій в інших цілях або передання інформації); втручання в приватне 

спілкування (загальні положення про втручання в приватне спілкування; 

збереження інформації; аудіо-, відеоконтроль особи; накладення арешту на 

кореспонденцію; огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних 

систем; фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж 

з допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних 

інформаційних систем; дослідження інформації, отриманої при застосуванні 

технічних засобів); інші види негласних слідчих (розшукових) дій (обстеження 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу; спостереження за особою, річчю або 

місцем; моніторинг банківських рахунків; аудіо-, відеоконтроль місця; контроль за 

вчиненням злочину; виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації; засоби, що 

використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 

негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження; 

використання конфіденційного співробітництва). 

Водночас часто практики та й теоретики піддають сумніву залучення 

експерта в розумінні того, що це слідча (розшукова) дія. Критично оцінюючи це, 
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необхідно навести аргументи за і проти, щоби зʼясувати чи є місце залученню 

експерта в компоненті слідчих (розшукових) дій. Відмінність полягає в такому. 

С(Р)Д, як правило, слідчий здійснює самостійно, або доручає їхнє проведення 

відповідним оперативним підрозділам, а при залученні експерта видається 

процесуальний документ – постанова (а до жовтня 2019 року слідчий (прокурор) 

складав клопотання й залучення експерта під час досудового розслідування 

відбувалося слідчим суддею) і сама експертиза виконується експертом або 

експертною установою. Також слідчі, як правило, участі під час проведення 

експертизи не беруть. Є випадки коли слідчі беруть участь у дослідній частині 

проведення експертизи. Автору такі випадки відомі із власної практики та 

досліджувались раніше [160, с. 351-353]. Однак якщо слідчий присутній при 

проведенні експертизи, то відсутня самостійність слідчого в такій процесуальній 

діяльності. Процесуальна самостійність слідчого проявляється лише в ухваленні 

рішення про необхідність проведення судової експертизи та її видів, а також у 

переліку питань, які ставляться на вирішення експерта та вибору експертної 

установи або судового експерта в межах його компетенції, а також ухваленні 

рішення про відкликання постанови про залучення експерта, видання коригуючої 

постанови тощо. 

Водночас, чинне законодавство передбачило ще одну істотну відмінність, яка 

різниться із загальними положеннями про С(Р)Д: можливість залучити експерта чи 

експертну установу стороною захисту, а також слідчим суддею. Інші слідчі 

(розшукові) дії сторона захисту здійснити не може. Слідчий суддя може 

санкціювати обшук та огляд житла чи іншого володіння особи. Примітно, що 

потерпілий також не включений до поняття сторона кримінального провадження й 

дещо дискримінується за можливістю подати, як процесуальне джерело доказів, 

висновок експерта, що отриманий ним на підставі договору. 

Норма закону, яка зобовʼязує слідчого або прокурора забезпечити 

проведення експертизи у випадках, що передбачені ч. 2 ст. 242 КПК України також 

обмежує самостійність у своїй процесуальній діяльності слідчого, що також є 

нетиповим при проведенні інших С(Р)Д. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Спільним між С(Р)Д та залученням експерта є вимоги, що передбачені в 

ст. 223 КПК України як те, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на 

отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному 

кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК України); підставами для 

проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують 

на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України) [163]. 

Що ж до положень ч. 3 ст. 223 КПК України, згідно з якою слідчий, прокурор 

вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої 

(розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або 

порушені, то це здебільшого стосується судово-медичної експертизи живих осіб. А 

щодо того, що перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній 

участь, розʼяснюються їхні права й обовʼязки, передбачені КПК України, а також 

відповідальність, встановлена законом, то більшість постанов про призначення 

експертиз містять лише інформативне попередження про кримінальну 

відповідальність експерта за завідомо неправдивий висновок та відмову без 

поважних причин від виконання покладених на нього обовʼязків. 

Також спільним є те, що передбачено у ч. 8 ст. 223 КПК України, зокрема, 

що слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків 

досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, 

передбачених частиною третьою статті 333 КПК України [163]. Водночас, у автора 

на практиці виникла наступна ситуація: експерт у кримінальному провадженні 

залучений за ухвалою слідчого судді, оскільки слідчий у кримінальному 

провадженні відмовив у залученні експерта, і досудове розслідування слідчим  

було завершено. Водночас експертиза на момент завершення досудового 

розслідування не виконана. Звідси висновок: залучення експерта у кримінальноу 

провадженні стороною захисту можливе під час досудового розслідування, а 

отримання висновку експерта – після такого розслідування. У цьому контексті 

варто погодитись із авторським колективом науково-практичного посібника 

«Судові експертизи», що питання процесуальних норм судової експертизи для 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
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правильного і більш доступного сприйняття потребують певної систематизації та 

інтерпритації [4, с. 4]. 

З цього випливає висновок, що виокремити норми про залучення експерта чи 

експертної установи в кримінальному провадженні в окрему главу потрібно та 

можливо. Змістовно це може бути глава 20-1, адже відмінності обʼєкта, субʼєктів 

та змісту залучення експерта чи експертної установи дозволяють вести мову про 

виділення в окрему групу норм, які регулюють таку діяльність під час досудового 

розслідування. 48 % опитуваних осіб вважають, що залучення експерта не є 

слідчою (розшуковою) дією, 44 % – вважають, що є, а 8% не визначились. Такий 

проблемний аспект судово-експертної діяльності у кримінальному провадженні не 

один [161, с. 34-45; 424, с. 15-22; 445, с. 42-49; 446, с. 28-36]. 

Окрім того, аналіз норм КПК України, який регулює порядок залучення 

експерта або експертної установи дозволив звернути увагу на особливість того, що 

потерпілий, згідно норм чинного КПК України процесуально позбавлений права 

залучити експерта у кримінальному провадженні. З метою урегулювання цього 

питання необхідно внести зміни до КПК України. Частину 1 ст. 242 КПК України 

необхідно викласти у такій редакції: «1. Експертиза проводиться експертною 

установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального 

провадження, потерпілий або його представник, або слідчий суддя за клопотанням 

сторони захисту, або потерпілого у випадках та порядку, передбачених статтею 244 

цього Кодексу, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається 

проведення експертизи для з’ясування питань права», а частину 1 ст. 244 КПК 

України після слів «Сторона захисту…» доповнити словом «потерпілий», а п. 2 ч. 

1 ст. 244 КПК України викласти у такій редакції «2) сторона захисту, потерпілий 

не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з інших 

об’єктивних причин». 

Досліджуючи С(Р)Д та НС(Р)Д варто звернути увагу на ще один 

комплексний компонент досудового розслідування, що є також і у застосуванні 

заходів забезпечення кримінального провадження, особливостях досудового 
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розслідування в окремих категоріях провадження, а також судових стадіях 

кримінального провадження, але який, без перебільшення, необхідно визнати 

ключовим у досудовому розслідуванні. Це – доказування. 

Доказування, як і теоретичне поняття, а також, як і процесуальна діяльність, 

є складним системним правовим явищем. Воно складається із низки елементів, які 

перебувають у близькому функціональному взаємозвʼязку, що створює 

необхідність його наукового аналізу, водночас використовуючи системно-

структурний метод дослідження. 

У частині 2 ст. 91 Кримінального процесуального кодексу передбачено, що 

доказування полягає в збиранні, перевірці та оцінці доказів із метою встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження. 

Вищевказана правова норма містить низку явищ системного характеру, на які 

необхідно звернути увагу, аналізуючи системності поняття «доказування» в 

кримінальному провадженні.  

По-перше, доказування в кримінальному провадженні, відповідно до КПК 

України, передбачає комплекс 3-х елементів: збирання, перевірка та оцінка. 

Водночас вони можуть бути як розмежовані в часі, так і відбуватись одночасно. 

Зокрема, якщо доказ отримується слідчим уперше як, наприклад, під час 

допиту свідка, то його збирання, перевірка на правдивість відповідно загальних 

знань про навколишнє середовище та знань слідчим інших матеріалів провадження, 

а також оцінка цього доказу відбуваються одночасно. На перевірку, як правове 

явище в системі доказування, під час збирання доказів вказує і право ставити 

запитання під час здійснення процесуальних дій слідчим, або особою, яка 

ініціювала проведення слідчої (розшукової) дії, прокурором, слідчим суддею, 

суддею та ін. 

Окрім того, перевірка доказу можлива шляхом проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій, метою яких є встановлення правдивості (істинності) вже 

зібраних доказів. 

Отже, системність поняття «доказування» включає тріаду процесуальних 

правових явищ: збирання, перевірка та оцінка доказів. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC


221 

 

 

По-друге, необхідно звернути увагу на те, що ч. 2 ст. 91 КПК України вказує 

мету доказування, як обовʼязкового його елемента. Зокрема, чітко вказано, що 

метою доказування є встановлення обставин, що мають значення для 

кримінального провадження. Отже, збирання, перевірка та оцінка доказів не будуть 

утворювати повністю системність поняття «доказування» без мети доказування. У 

цьому сутність його функціональної системи: доказування має мати чітку мету. 

Тому, через граматичне тлумачення викладеного у ч. 2 ст. 91 КПК України поняття 

«доказування» встановлюється те, що системність поняття «доказування» включає 

комплекс дій (збирання, оцінка, перевірка) та мету. 

Системність поняття «доказування» деталізується в нормах КПК України, 

оскільки він регулює не лише збирання (ст. 93 КПК України), перевірку (ч. 9 ст. 224 

КПК України, ст. 240 КПК України, ст. 228 КПК України, ст. 242 КПК України) та 

оцінку доказів (ст. 94 КПК України), але й підстави, умови, критерії та порядок 

збирання, перевірки та оцінки доказів, водночас і деталізує мету доказування. 

Не можна вести мову про системність поняття «доказування» без розуміння 

його змісту через поняття «доказу», як первинного елемента, та «процесуального 

джерела доказу». 

Як підсумок, системність поняття «доказування» в кримінальному 

провадженні полягає в близькому функціональному взаємозвʼязку передбачених 

КПК України суміжних правових процесуальних явищ збирання, перевірки та 

оцінки доказів, що здійснюється, для того щоби встановити обставини, що мають 

значення для кримінального провадження [437, с. 657-658]. 

Однак, на думку автора, у питаннях доказування існує одна системна 

помилка. Так, згідно чинного КПК України свідок не є субʼєктом доказування, 

водночас його показання є одним із процесуальних джерел доказів. Виникає 

запитання: чи може свідок подати докази на підтвердження своїх слів? Вважаю, що 

так. Вказане не суперечить змісту КПК України, адже уповноважені чи 

управомочні учасники кримінального провадження вправі такі подані докази 

закріпити згідно вимог КПК України.  
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Учений С. М. Стахівський визначив, що численні зміни і доповнення чинного 

кримінально-процесуального законодавства щодо розширення прав окремих 

учасників процесу свідка майже не торкнулися [313, с. 25]. Частина змін була 

внесена у текст КПК України 2012 року, водночас є необхідність внести такі зміни: 

а) У частині 1 ст. 66 КПК України додати п. «10) подавати докази для 

підтвердження своїх показань;». 

б) Частину  3 ст. 95 КПК України доповнити «Свідок може подати докази для 

підтвердження своїх показань». 

в) Частину  6 ст. 224 КПК України після слів «….які важко зберегти в 

пам’яті.» доповнити «а також подавати докази для підтвердження своїх показань». 

Продовжуючи аналіз показань свідка та проаналізувавши показання з чужих 

слів [443, с. 92-99], необхідно зазначити, що  англо-американське право розцінює 

показання свідка «з чуток» (hearsay) як інститут, що відіграє фундаментальну роль 

у здійсненні функцій правосуддя, а правила допустимості показання з чужих слів 

за КПК України є своєрідним запозиченням положень доктрини «hearsay». 

Водночас, упоказаннях свідка з чужих слів у межах України є певна ненадійність і 

велика ймовірність їх помилковості, оскільки особа є своєрідним ретранслятором 

сприйняття інформації та пам’яті іншої особи про подію, відповідно істинність 

таких показань є сумнівною [443, с. 93].  Ще Плавт (лат. Titus Maccius Plautus бл. 

250 до н. е. –184 до н. е. – Ю. Ц.) зазначив, що зі свідків краще один, який бачив, 

ніж десять, які чули [71, с. 259]. Відповідно автором запропоновано статтю 97 КПК 

України викласти у новій редакції: «Показання з чужих слів є недопустимим 

доказом». 

Наступним компонентом системи досудового розслідування є процесуальні 

рішення під час досудового розслідування. Це, зокрема, постанови та 

обвинувальний акт (згідно з ч. 3-4 ст. 110 КПК України). 

Виникає одне теоретико-практичне запитання: чи можна вважати 

повідомлення про підозру процесуальним рішенням? Скоріше так, ніж ні. 

Обґрунтуємо. Так, ч. 1 ст. 276 КПК України встановила, що повідомлення про 
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підозру обовʼязково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього 

Кодексу, у випадках: 

1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи 

безпосередньо після його вчинення; 

2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних 

заходів; 

3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального 

правопорушення [163]. 

Вказані випадки є підставами для ухвалення рішення про повідомлення про 

підозру органом досудового розслідування та прокурора, а також його змістовно 

наповнюють. Саме повідомлення про підозру тягне за собою процесуальні 

наслідки, як і будь-яке процесуальне рішення. Тому доцільно його розуміти як 

таким та внести зміни до ст. 110 КПК України, визначивши повідомлення про 

підозру процесуальним рішенням. 

Окрім того, з огляду на положення ст. 292 КПК України, до процесуальних 

рішень також необхідно віднести клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, а також клопотання прокурора про звільнення 

від кримінальної відповідальності. Адже, згідно з словником, слово «рішення» 

означає: 1. Дія за значенням рішати, рішити… Результат цієї дії; 2. Вирок суду, 

постанова, розпорядження якої-небудь організації, зборів і т. ін. 3. Продуманий 

намір зробити що-небудь, якось вчинити. 4. Спосіб вирішення, зображення, 

подання, розвʼязання чого-небудь [298, с. 581]. 

Прийняття рішень у психології розглядається як центральний етап переробки 

інформації на всіх рівнях психічної регуляції в системі цілеспрямованої діяльності 

людини й найбільш узагальнено визначається як формування дій та операцій, що 

знижують вихідну невизначеність проблемної ситуації [249, с. 381]. 

Учена Е. Ф. Куцова, визначила, що будь-яке рішення слідчого, прокурора, 

суду має бути мотивованим. А така мотивація є істотною гарантією прав і законних 

інтересів обвинуваченого, підозрюваного та інших учасників процесу. Згідно 

ученої, мотивація як засіб забезпечення прав і законних інтересів обвинуваченого 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
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та інших учасників кримінального процесу визначається тим, що: а) мотивація – 

дієва форма самоконтролю слідчого, прокурора, суда і судді за законністю та 

обгрунтованістю прийнятої постанови, ухвали, вироку; б) мотивація є гарантією 

прав і законних інтересів особи, оскільки вона дає можливість здійснити нагляд за 

законністю та обгрунтованістю процесуальних актів зі сторони прокурором та 

судами вищої інстанції; в) мотивація дає можливість обвинуваченому, 

підозрюваному дізнатись та зрозуміти, які міркування слідчим, прокурором, судом 

покладені в основу свого рішення; г) мотиваціє є важливою гарантією для 

обвинувачаного захищати свої інтереси шляхом дачі показань тощо [170, с. 102-

104]. Таким особливостям, як мотивованому процесуальному рішенню, відповідає 

повідомлення про підозру. 

Отже, процесуальне рішення під час досудового розслідування необхідно 

розуміти як підсумковий результат оптимального вирішення альтернатив, що 

виникають під час процесуальної діяльності слідчого (прокурора) та є їхнім 

результатом, право на ухвалення якого та порядок передбаченні чинним 

кримінальним процесуальним законодавством. Відповідно вищенаведені 

клопотання необхідно також вважати процесуальними рішеннями. Повідомлення 

про підозру процесуальним рішенням вважають 96 % опитаних. Відповідно 

необхідно до статті  110 КПК України додати ч. 3-1: «3-1. Повідомлення про 

підозру є процесуальним рішенням прокурора або слідчим за погодженим з 

прокурором про обґрунтоване припущення вчинення особою кримінального 

правопорушення». 

Ще один системний компонент досудового розслідування – це застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового 

розслідування. Сюди відносимо загальні правила застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження та види заходів забезпечення 

кримінального провадження; заходи забезпечення кримінального провадження, 

окрім запобіжних заходів та затримання (виклик слідчим, прокурором, судовий 

виклик і привід; накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження в 

користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасовий доступ 
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до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна); запобіжні заходи 

та затримання особи (загальні положення про запобіжні заходи; особисте 

зобовʼязання; особиста порука; домашній арешт; застава; тримання під вартою; 

затримання особи без ухвали слідчого судді, суду та затримання особи за ухвалою 

слідчого судді, суду). 

Особливості досудового розслідування в окремих категоріях проваджень, як 

компонент системи досудового розслідування, включає особливості спеціального 

досудового розслідування; досудового розслідування кримінальних проступків; 

провадження на підставі угод; у формі приватного обвинувачення; щодо окремої 

категорії осіб; щодо неповнолітніх; щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру; провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю; провадження на території дипломатичних представництв, 

консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що 

перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, 

якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні; окремі положення 

міжнародного співробітництва під час кримінального провадження та особливий 

режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або в 

районі проведення антитерористичної операції. 

Слід зазначити, що досудове провадження в окремих категоріях проваджень 

є поєднанням загальної форми кримінального процесу та окремої форми. 

Наприклад, при застосуванні запобіжних заходів щодо окремої категорії осіб. 

У змісті КПК України, який регулює відносини, повʼязані із порядком 

здійснення кримінального провадження в Україні, інколи знаходимо спеціальні 

норми, у яких деталізовано окремі «вузькі» порядки, або уточнення до загальних 

порядків здійснення процесуальних дій. Такими є норми, передбачені Главою 37 

КПК України, що регулюють кримінальне провадження щодо окремої категорії 

осіб. 

Чинний КПК України встановив окремий порядок застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою, котрий має свої особливості для певних 

категорій осіб. У Главі 37 КПК України всього 5 статей, однак, їхній зміст 
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привертає до себе особливу наукову увагу, особливо щодо встановлення системи 

гарантій прав окремої категорії осіб під час застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою в реаліях сьогодення. 

Так, ст. ст. 482-483 КПК України передбачені особливості обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для осіб, щодо яких 

здійснюється особливий порядок кримінального провадження; ст. 492 КПК 

України передбачені особливості застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого; 

ст. ст. 508, 514 КПК України передбачена можливість поміщення до 

психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи при 

здійсненні кримінального провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру (фактичне тримання під вартою). 

Окрім того, у ст. 577 КПК України встановлена гарантія прав та свобод 

особи, до якої застосовується екстрадиція, у випадку тримання її під вартою на 

території запитуваної держави. У ст. 580 КПК України встановлені особливості 

тримання під вартою на підставі рішення компетентного органу іноземної держави, 

а ст. ст. 584, 586 КПК України передбачений порядок застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи 

(екстрадиційний арешт) та його припинення. 

Окремо в ст. 597 КПК України встановлені особливості тримання під вартою 

особи до отримання запиту про перейняття кримінального провадження. 

Отже, чинний КПК України встановив особливості щодо застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до осіб, які умовно можна 

поділити на такі види. 

За наявністю іноземного елементу: 

1) ті, що застосовуються на підставі рішення судів України; 

2) ті, що застосовуються на підставі рішень компетентного органу іноземної 

держави. 

За критерієм особистісних обʼєктивних характеристик: 
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а) особливості, які повʼязані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, у звʼязку зі здоровʼям, фізичним та психічним розвитком, 

віком; 

б) особливості, які повʼязані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, у звʼязку з професійною діяльністю підозрюваного, 

обвинуваченого, виборністю займаної ним посади. 

Усі зазначені вище особливості є гарантіями прав і свобод осіб під час 

застосування до них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Однак у межах досліджуваної теми розглянемо докладніше гарантії прав і 

свобод окремої категорії осіб. 

Главою 37 КПК України передбачені особливості кримінального 

провадження щодо окремої категорії осіб. До них, згідно з переліком, у ст. 480 КПК 

України входять: 

1) народний депутат України; 

2) судді, судді Конституційного Суду України, судді Вищого 

антикорупційного суду, а також присяжного на час виконання ним обовʼязків у 

суді, Голови, заступника Голови, члена Вищої ради правосуддя, Голови, 

заступника Голови, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 

3) кандидат у Президенти України; 

4) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 

5) Голова, інший член Рахункової палати; 

6) депутат місцевої ради; 

7) адвокат; 

8) Генеральний прокурор, його заступники, прокурор Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури; 

9) Директор та працівники Національного антикорупційного бюро України; 

10) Голова Національного агентства з питань запобігання корупції, його 

заступник [163]. 
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У статті 482 КПК України знаходимо, що затримання судді чи утримання 

його під вартою чи арештом не здійснюється без згоди Вищої ради правосуддя. 

(ч. 1). 

Стаття 483 КПК України встановила, що про застосування запобіжного 

заходу, ухвалення вироку повідомляються: 

1) щодо адвокатів – відповідні органи адвокатського самоврядування; 

2) щодо інших категорій осіб, передбачених статтею 480 КПК України, – 

органи й службові особи, які їх обрали або призначили, чи відповідають за 

заміщення їхніх посад [163]. 

Із зазначеного вище стає зрозумілим, що порядок обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою до окремої категорії осіб має дві особливості. 

Перша повʼязана із тим, що для обрання запобіжного заходу щодо судді є згода 

Вищої ради правосуддя. Тобто, якщо характеризувати процесуально, то згода 

Вищої ради правосуддя є умовою для застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. 

Друга особливість полягає в тому, що після обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою необхідно повідомити або органи адвокатського 

самоврядування про застосування такого до адвоката, або органи і службових осіб, 

які обрали або призначили, чи відповідають за заміщення посад інших осіб із 

переліку окремої категорії осіб, що міститься в ст. 480 КПК України. 

Зазначене вище є процесуальними особливостями, які застосовуються до 

окремих категорій осіб, та є доповненнями до загальних умов, підстав, приводів та 

порядку застосування тримання під вартою, не суперечать їм, а є гарантіями 

професійної, виборної діяльності вищезазначених осіб із метою належного 

виконання ними своїх обовʼязків за родом діяльності. 

Дещо інший підхід знаходимо в праці С. Г. Волкотруба , який досліджував 

імунітет. На його думку, імунітетом у кримінальному судочинстві є сукупність 

виняткових правових норм, частина яких належить до міжнародного публічного та 

національного конституційного права, законодавства про судоустрій, а також до 

кримінально-процесуального права. Автор вважає, що поняття кримінально-
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процесуального імунітету охоплює всі випадки звільнення осіб від певних 

процесуальних обовʼязків та додаткові гарантії їхньої недоторканності в 

кримінальному судочинстві [57, с. 2]. 

Ознайомившись із вимогами глави 37 КПК України, зазначимо, що в 

чинному КПК України не визначено випадків звільнення осіб від певних 

процесуальних обовʼязків. У главі 37 КПК України є лише додаткові гарантії прав 

і свобод осіб, що повʼязані із реалізацією ними соціально-важливих функцій. 

У своїх дослідженнях Волкотруб С. Г. розглядає такі види імунітету: імунітет 

посадових осіб; імунітет Президента України; імунітет народних депутатів 

України; імунітет суддів та інших посадових осіб (уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, посадовців Рахункової палати України); міжнародно-

правові імунітети в кримінальному судочинстві; дипломатичний імунітет; 

консульський імунітет; інші міжнародно-правові імунітети (імунітети 

представників іноземних держав, членів парламентських і урядових делегацій 

іноземних держав, членів їхніх сімей, а також представників та представництв 

міжнародних організацій в Україні); імунітет свідків [57, с. 2-192]. 

Проаналізувавши вищезазначений перелік, робимо висновок, що кожному із 

перерахованих осіб надаються певні гарантії прав та свобод, реалізація яких 

дозволяє продовжувати виконувати їхню соціально активну роль. Що ж до гарантій 

прав та свобод окремих категорій осіб під час застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою, то вони стосуються лише визначеного в ст. 480 КПК 

України переліку. 

На відміну від загальних гарантій прав та свобод особи під час застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які поширюються на всі 

правовідносини щодо його застосування, гарантії прав і свобод окремих категорій 

осіб під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є 

строковими. У їхній строковості основну роль відіграє втрата та набуття 

процесуального статусу окремої категорії осіб. У науково-практичній літературі 

також звертається увага на момент набуття цього статусу та його припинення, 

зокрема, в Науково-практичному коментарі Кримінального процесуального 
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кодексу України (за загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора , 

М. Є. Шумила ) [75, с. 995-997]. 

Новим введення до переліку окремої категорії осіб є адвокат. У науці про 

адвокатуру та в практичній адвокатурі не раз наголошувалося на необхідність 

впровадження такої гарантії. Зокрема, у С. Л. Савицької  знаходимо, що гарантії 

кримінально-процесуальної діяльності адвоката перебувають у діалектичному 

звʼязку з гарантіями свободи виконання ним функцій професійного захисту, 

представництва та надання іншої правової допомоги. Чим надійніше захищено 

адвоката, тим краще захищені інтереси особи, якій він надає правову допомогу. 

Адвокат захищає не просто людину, а цінності, які Конституція України визнала 

«найвищими» серед інших: життя і здоровʼя, честь і гідність, недоторканність і 

безпеку людини. Водночас, оскільки ця цінність «найвища», то жодне інше явище 

не може оцінюватися суспільством вище, аніж людина. Усі інші соціальні цінності 

мають бути підпорядковані цінностям людини. Отже, держава має бути 

заінтересованою в створенні надійного механізму забезпечення адвокатської 

діяльності та професійних правозахисних функцій адвоката [281, с. 58]. 

Одразу зазначимо, що в методичних рекомендаціях для адвокатів Центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Центру) були розроблені 

дії адвоката для вирішення питання про обрання запобіжного заходу щодо 

адвоката. Їхній алгоритм такий: 

1. Після отримання відомостей про те, що особа, на здійснення захисту 

якої видано доручення Центру, є адвокатом, захисник має переконатися, що в 

матеріалах справи містяться докази, які підтверджують статус адвоката. 

2. Якщо ці докази в матеріалах відсутні, однак, затриманий чи особа, 

щодо якої вирішується питання про обрання запобіжного заходу, заявляє про те, 

що вона є адвокатом, захисник має невідкладно вжити заходів для отримання 

доказів того, що особа справді має статус адвоката. 

3. Із цією метою захисник формує витяг із Єдиного реєстру адвокатів 

(http://www.unba.org.ua/erau/), отримує від адвоката чи його родичів оригінали 

посвідчення адвоката, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

http://www/
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тощо, та надає ці докази особі, яка здійснила затримання або вирішує питання про 

обрання запобіжного заходу. 

4. Пункт 12 ч. 1 ст. 23 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

і ст. 483 КПК містять вимогу про обовʼязкове негайне повідомлення відповідної 

ради адвокатів регіону про затримання адвоката чи про застосування до нього 

запобіжного заходу. Таке повідомлення має бути зроблено органом (посадовою 

особою), який затримав адвоката або обрав до нього запобіжний захід. Незалежно 

від того, чи було зроблено таке повідомлення зазначеним органом (посадовою 

особою), захиснику необхідно особисто звернутися до відповідної ради адвокатів 

регіону та повідомити її про факт затримання (обрання запобіжного заходу). 

5. У разі невиконання відповідними посадовими особами вимог ст. 483 КПК 

щодо повідомлення ради адвокатів регіону про затримання адвоката чи обрання 

запобіжного заходу, а так само тоді, коли повідомлення не було здійснене негайно, 

захиснику слід реагувати на подібні випадки шляхом подання скарг прокурору, а 

також повідомляти про них Раду адвокатів України [35, с. 26-27]. Вказаний 

алгоритм дій допустимий і для здійснення захисту адвокатом, який не надає 

правову допомогу в Центрі. 

Там же знаходимо дії адвоката, як захисника, щодо захисту народного 

депутата, судді, присяжного. Так, на думку авторів, отримавши відомості про те, 

що особа, на здійснення захисту якої видане доручення Центру, є народним 

депутатом, суддею (суддею у відставці), присяжним, якого залучено до виконання 

обовʼязків зі здійснення правосуддя, захисник повинен переконатися, що в 

матеріалах справи містяться докази того, що Верховною Радою України була 

надана згода на затримання такої особи, або обрання щодо неї запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту. За відсутності подібної 

згоди адвокат має негайно повідомити про намір затримати таку особу чи 

застосувати до неї запобіжний захід Верховну Раду України та Генерального 

прокурора України, а щодо судді – також Раду суддів України [35, с. 27] (на 

сьогодні – Вищої ради правосуддя). 
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Отже, чинний КПК України встановив додаткові гарантії окремим категоріям 

осіб, що повʼязані із їхньою діяльністю та полягають у виконанні двох умов щодо 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: 1) отримати згоду 

окремого органу держави; 2) повідомити державні та інші органи, чи службові 

особи про таке застосування [417, с. 129-132]. 

Компоненти системи досудового розслідування є комплексом норм 

кримінального процесуального законодавства, які врегульовують підстави 

(юридичні факти), субʼєктів, обʼєкти та зміст такої діяльності, які, зі свого боку, 

зумовлюють поняття «належна правова процедура» під час досудового 

розслідування. Така система, по-перше, є динамічною, тобто, вона розвивається 

залежно від обставин кримінального провадження та ґрунтується на ч. 1 ст. 26 КПК 

України, де зазначено, що сторони кримінального провадження є вільними у 

використанні своїх прав у межах та в спосіб, передбачених КПК України, а також, 

по-друге, така система є функціональною. Функціональність системи досудового 

розслідування можна сформулювати через: 1) внутрішню взаємодію всередині 

кожного компонента між його елементами; 2) взаємодію елементів різних 

компонентів між собою; 3) взаємодію елементів компонентів системи досудового 

розслідування з іншими системними явищами кримінального процесу; 4) усі 

компоненти підпорядковані одній меті – досягненню завдань кримінального 

провадження. 

Компоненти системи досудового розслідування засновуються на нормах 

кримінального процесуального кодексу України, однак, їхнє згрупування у умовно 

самостійні частини не збігається із системою таких норм та є окремим теоретико-

правовим явищем [426, с. 477-480]. 

 

 

3.3. Провадження в суді першої інстанції 

 

З метою системного комплексного аналізу автор умисно не розподіляє 

провадження в судді першої інстанції на стадії підготовчого провадження та 
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судового розгляду. Повʼязано це з тим, що судове провадження в першій інстанції 

містить правові явища, які науковцями досліджуються в інших стадіях 

кримінального провадження, однак, законодавцем згруповані до системи судового 

провадження в першій інстанції. Це, наприклад, судові рішення. Також Розділ IV 

КПК України регулює особливі порядки провадження в суді першої інстанції 

(Глава 30). Системність вказаних правових явищ потребує детального розкриття. 

Судове провадження в першій інстанції розпочинається з підготовчого 

провадження. Його зміст визначає підготовче засідання, складання досудової 

доповіді, вирішення питань, повʼязаних із підготовкою до судового розгляду, 

питання закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду, а 

також норми, що регулюють матеріали кримінального провадження (кримінальна 

справа) та право на ознайомлення з ними. 

Необхідно враховувати, що короткий виклад норм КПК України, які 

регулюють підготовче провадження в суді першої інстанції, є лише невеликою 

частиною норм КПК України, які системно реалізовуються під час підготовчого 

провадження, а саме: про кримінальне процесуальне законодавство, про засади 

кримінального провадження, про суд, сторони та інших учасників кримінального 

провадження, про фіксування кримінального провадження, повідомлення, 

процесуальні строки, процесуальні витрати, відшкодування (компенсація) шкоди в 

кримінальному провадженні та цивільний позов у кримінальному провадженні, 

заяви та клопотання в кримінальному провадженні, заходи забезпечення 

кримінального провадження, у тому числі запобіжні заходи, судові рішення. 

Згідно з К. Драганом, у Сербії підготовче слухання відрізняється від 

українського. Автор зазначає, що метою його впровадження є те, щоб сторони 

могли заявити про себе якомога раніше на процесуальному етапі з погляду своїх 

«доказових намірів» щодо майбутнього основного судового процесу, це дозволили 

б спланувати час слухань, тривалість і хід основного судового процесу, тобто бути 

максимально ефективним. Отже, підготовче слухання є стадією кримінального 

процесу й входить до складу елементів підготовки до основного судового процесу. 

За своїм змістом воно зводиться до того, що відповідні сторони констатують свої 
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позиції щодо предмета звинувачення, забезпечуючи певну доказову аргументацію, 

прояв відповідної ініціативи і, загалом, є своєрідним попереднім «протистоянням» 

між сторонами перед судом шляхом застосування принципу протиріччя, окрім 

того, у повістці на підготовче слухання президент колегії попереджає сторін та 

потерпілу сторону про те, що на підготовчому слуханні може бути проведений 

основний суд [489]. 

В аспекті вітчизняного підготовчого провадження, на думку автора, є 

декілька теоретичних та практичних проблем. Одна з них, це є право суду увалити 

рішення про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не 

відповідають вимогам КПК України. 

Вказане відповідає п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України, де зазначено, що у 

підготовчому судовому засіданні суд має право ухвалити таке рішення як 

повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають 

вимогам Кримінального процесуального кодексу України [163]. 

Вимоги щодо обвинувального акта й реєстру матеріалів досудового 

розслідування встановлено ст. 291 КПК України. Умовно їх можна розподілити на: 

процесуальні; ті, які стосуються форми обвинувального акта як документа; ті, які 

стосуються кваліфікації кримінального правопорушення. 

Одразу необхідно зазначити, що апріорі всі вимоги, які визначені в ст. 291 

КПК України є процесуальними. З аналізу вказаної норми та практики її 

застосування, що відображена в Єдиному державному реєстрі судових рішень, 

можна дійти висновку про можливість умовного поділу підстав для повернення 

обвинувального акта за критерієм їхньої сутності. Так, сутність тлумачиться як: 

1) найголовніше, основне, істотне в кому-, чому-небудь; суть, зміст; 2) у філософії 

– головне, визначальне в предметі, що зумовлене глибинними звʼязками й 

тенденціями розвитку й пізнається на рівні теоретичного мислення. Для наочного 

встановлення такого критерія поділу підстав повернення обвинувального акта 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
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прокурору в підготовчому провадженні як сутність необхідно визначити типові 

правозастосовчі помилки, які стали підставами для такого повернення. 

Так, Голосіївський районний суду м. Києва ухвалив рішення повернути 

прокурору обвинувальний акт Київської місцевої прокуратури № 1 для усунення 

виявлених недоліків. Оскільки, як видно з обвинувального акта, він був складений 

16.01.2015 року та затверджений прокурором 17.01.2015 року. 

Однак до обвинувального акта долучено розписку підозрюваного ОСОБА_1 

про отримання ним копії обвинувального акта 16.01.2015 року, тобто до дати 

затвердження прокурором, що дає підстави вважати, що підозрюваний отримав 

обвинувальний акт, який не відповідав вимогам процесуального законодавства 

[375]. Таке знаходимо і в ухвалі Голосіївський районний суд м. Києва від 

20.12.2017 року [377]. 

У справі № 752/21324/17, у порушення вимог процесуального законодавства, 

до обвинувального акта не було долучено розписки про отримання ОСОБА_1 копії 

обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування [373]. 

Любашівський районний суд Одеської області повернув обвинувальний акт 

прокурору через те, що зміст обвинувального акта, який перебуває в проваджені 

суду та зміст обвинувального акта, який надано обвинуваченому та захиснику 

суттєво різняться, що унеможливлює призначити судовий розгляд [386]. 

В ухвалі Подільського районного суду м. Києва знаходимо, що, як видно з 

обвинувального акта щодо ОСОБА_1, прокурором у даному кримінальному 

провадженні є Батрин Юрій Михайлович. Водночас, затвердив даний 

обвинувальний акт інший прокурор, зокрема, М. Ю. Батрин. На цей недолік 

звернув увагу захисник і суд вважає, що це порушення є істотним, оскільки ставить 

під сумнів чи затверджений даний обвинувальний акт правомочним прокурором 

[388]. 

Також Голосіївський районний суд м. Києва 10.04.2018 року повернув 

обвинувальний акт прокурору з таких причин. Так, захисник звернулася з 

клопотанням про повернення обвинувального акта, оскільки їй відкривалися 

матеріали досудового розслідування після складання та затвердження 
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обвинувального акта, що є порушенням вимог процесуального законодавства. 

Прокурор зауважила, що це є порушенням. А суд, ознайомившись з обвинувальним 

актом та додатками до нього, вислухав клопотання захисника, міркування 

прокурора та дійшов висновку, що обвинувальний акт слід повернути прокурору. 

Так, обвинувальний акт було складено 31.08.2015 року, а затверджено 01.09.2015 

року. Водночас, як видно з реєстру матеріалів досудового розслідування та як 

зазначила під час підготовчого судового засідання захисник, після складання 

обвинувального акта 03.09.2015 року слідчий лише здійснював сторонам відкриття 

матеріалів досудового розслідування, що не ґрунтується на вимогах 

процесуального законодавства, оскільки відкриття матеріалів досудового 

розслідування передує складанню обвинувального акта. Крім того, незважаючи на 

обставини того, що обвинувальний акт було затверджено ще у вересні 2015 року, з 

невідомих причин, обвинувальний акт було направлено до суду лише 06.02.2018 

року, тобто більше ніж через два роки з моменту складання, і не було належно 

зʼясовано, чи на момент направлення обвинувального акта до суду, обвинувачений 

продовжує проживати за адресою, зазначеною в акті [376]. 

Також у правозастосуванні знаходимо такі підстави для повернення 

обвинувального акта прокурору: судом встановлено, що він затверджений 

прокурором та підписаний лише слідчим, проте не підписаний прокурором, який 

затвердив даний обвинувальний акт [371; 396]; відсутній підпис самого 

підозрюваного про отримання ним копії обвинувального акта й реєстру матеріалів 

досудового розслідування [380]; слідчий склав обвинувальний акт до завершення 

досудового розслідування, з огляду на те, що після його складання проводив слідчі 

дії, що не відповідає вимогам процесуального законодавства [378]; порушення п. 4 

ч. 2 ст. 291 КПК України, в обвинувальному акті не зазначені імʼя й по батькові 

слідчого, який склав обвинувальний акт, та прокурора, який затвердив цей акт 

[387]; відсутність дати та місця його складання та затвердження [372]. 

Окремо необхідно визначити процесуальні помилки, що призвели до 

повернення обвинувального акта прокурору через недоліки у викладі фактичних 

обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%B7-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
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правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення 

закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 

та формулювання обвинувачення. Зокрема, Красногвардійський районний суд 

м. Дніпропетровська, встановив, згідно з обвинувального акта, що розглядається, 

ОСОБА_1 незаконно придбав та зберігав психотропну речовину метамфетамін, 

обіг якої обмежений, у той час, як правова кваліфікація кримінального 

правопорушення, що розглядається, вказує на незаконне придбання та зберігання 

останнім саме наркотичних засобів. З огляду на викладене, суд вирішив, що 

обвинувальний акт має бути повернений прокурору, оскільки вищевказані 

розбіжності унеможливлюють його розгляд по суті [383]. 

Голосіївський районний суд м. Києва в ухвалі від 08 листопада 2018 року 

визначив, що по суті обвинувальний акт, який, між іншим, був складений та 

затверджений прокурором ще 18.06.2014 року, а направлений до суду лише 

31.01.2018 року, містить формулювання підозри, висунутої ОСОБА_1, проте, у 

чому саме він обвинувачується, в обвинувальному акті не зазначено, про що 

свідчать дані, зазначені в обвинувальному акті: ОСОБА_1 підозрюється [374]. 

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької області виніс ухвалу від 

26 квітня 2017 року, в якій зазначив, що суд, дослідивши обвинувальний акт, 

вважає, що клопотання про повернення обвинувального акта підлягає 

задоволенню, оскільки обвинувальний акт не відповідає вимогам п. 5 ч. 2 ст. 291, 

ч. 3 ст. 291 КПК України, зокрема, в обвинувальному акті жодну кваліфікуючу 

ознаку ч. 3 ст. 185 КК України не інкриміновано обвинуваченому в провину, крім 

того, обвинувальний акт не підписано прокурором [389]. 

У ЄДРСР знаходимо випадки повторного повернення обвинувального акта 

прокурору. Так, в ухвалі Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської 

області встановлено, що в обвинувальному акті в даному кримінальному 

провадженні обставиною, що помʼякшує покарання обвинуваченого ОСОБА_2, 

прокурором зазначено: «укладення угоди про визнання винуватості», а відповідно 

до ухвали Івано-Франківського міського суду від 06.09.2013 року судом відмовлено 

в затвердженні угоди про визнання винуватості, та направлено обвинувальний акт 
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прокурору для продовження досудового розслідування. Як вбачається з 

представлених прокурором матеріалів обвинувальний акт та реєстр матеріалів 

досудового розслідування ні захиснику, ні обвинуваченому після його повернення 

судом для продовження досудового слідства вручено не було. Також захисник 

заявила про те, що нею слідчому були направлені клопотання про додатковий 

допит обвинуваченого та проведення очних ставок між ОСОБА_2 та ОСОБА_3, 

рішення слідчим із цього приводу не прийняте, про що подала суду докази. За таких 

обставин суд вважає, що даний обвинувальний акт не відповідає вимогам КПК 

України, що унеможливлює призначення кримінального провадження з цим 

обвинувальним актом до судового розгляду [381]. 

Також у відкритому доступі є ухвала, згідно з якою обвинувальний акт 

повернений і через порушення прав потерпілого. Так, ухвалою Суворовського 

районного суду м. Херсона повернуто обвинувальний акт прокурору на підставах 

того, що обвинувальний акт складений прокурором 27.11.2015 р., однак, із реєстру 

матеріалів досудового розслідування не вбачається, що обвинувальний акт 

складався слідчим, передавався для затвердження прокурору, який не погодився й 

із яких мотивів склав обвинувальний акт самостійно. Складення обвинувального 

акта без зазначення мотивів, незгоди з обвинувальним актом, складеним слідчим, і 

не відображення цього в реєстрі матеріалів досудового розслідування, свідчить про 

те, що дії прокурора не відповідають вимогам ст. 291 ч. 1 КПК України. Тоді як 

ст. 291 КК України наводить вичерпний перелік дій і відомостей, які повинні 

міститися в обвинувальному акті й у матеріалах, які додаються до акта, й дій при 

його складанні, тому їхня відсутність – не відповідність статті й свідчить проте, що 

обвинувальний акт не відповідає вимогам КПК України, а тому підлягає 

поверненню прокурору відповідно до ст. 314 КПК України. 

Крім цього, обвинувальний акт підлягає поверненню прокурору й за таких 

підстав, що прокурор склав обвинувальний акт із порушеннями вимог ст. 291 ч. 2 

п. 3 КПК України. Так, згідно з ухвалою, відповідно до ст. 291 ч. 2 п. 3 КПК 

України – обвинувальний акт повинен містити в собі анкетні відомості потерпілого 

й участь потерпілого або його представника в провадженні є обовʼязковою. А як 
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вбачається із матеріалів обвинувального акта потерпілим у справі являється ПП 

«ВІЖЕС», однак, не зважаючи на встановлене, представник потерпілого відповідно 

до вимог ст. 55-59 КПК України до участі в провадженні не залучений, також 

порушенням ст. 291 ч. 2 п. 3 КПК України є те, що обвинувальний акт не містить 

анкетних відомостей кожного потерпілого, не містить правильно оформленої 

конкретної довіреності як представника потерпілого, наділеного процесуальними 

обовʼязками і правами передбаченими ст. 56, 57 КПК України. Органами слідства 

допущений до участі в провадженні цивільний позивач із правами, які передбачені 

ст. 61-64 КПК України, однак, правовий статус представника потерпілого і 

представника цивільного позивача різні, вони наділені різними процесуальними 

правами про, що чітко зазначено в КПК України. За таких обставин суд вважає, що 

прокурором порушені вимоги ст. 56-58, 291 ч. 2 п. 3 КПК України, що є 

перешкодою в призначенні обвинувального акта до судового розгляду, та, 

відповідно, і є підставою для повернення обвинувального акта прокурору [393]. 

В ухвалі Березнівського районного суду Рівненської області від 

12 грудня 2016 року знаходимо, що суд вважає, що обвинувальний акт у 

кримінальному провадженні підлягає поверненню прокурору на таких підставах: 

1) в обвинувальному акті вказано, що потерпіла сторона відсутня, однак, у 

реєстрі матеріалів досудового розслідування в розділі 1 «Проведені в ході 

досудового розслідування процесуальні дії» у п. 20 зазначено про надання 

представнику потерпілого доступу до матеріалів досудового розслідування 

10.10.2016 з 10.40 год. до 11.00 год.; 

2) на другому примірнику обвинувального акта, який вручений ОСОБА_5 

відсутній підпис слідчого, який склав вказаний обвинувальний акт, а є підпис 

прокурора М. С. Авруки,  яка затвердила обвинувальний акт. Підпис слідчого, який 

склав обвинувальний акт є на примірнику обвинувального акта, поданого до суду; 

3) реєстр матеріалів досудового розслідування, що є додатком до 

обвинувального акта, підписаний слідчим Ю. С. Гаврилюком, який не підписував 

обвинувальний акт. 
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Суд вважає, що, за таких обставин, неможливо зрозуміти чи обвинувальний 

акт складений прокурором чи слідчим і затверджений прокурором [368]. 

Отже, повернення обвинувального акта прокурору можливе з пістав, різних 

за своєю сутністю. Вони визначаються фактичними обставинами такого 

повернення та їх встановлює суд у підготовчому розгляді кримінального 

провадження шляхом вивчення тексту обвинувального акта.  Так, повернення 

обвинувального акта прокурору під час підготовчого провадження можливе через 

процесуальні помилки, помилки форми обвинувального акта (як документа) та 

помилки у кваліфікації кримінального правопорушення. Достатньо лише однієї 

помилки для повернення обвинувального акта прокурору.  65 % опитаних також 

підтримали таку думку. 

Процесуальними помилками необхідно вважати, наприклад, такі: 

обвинувальний акт складений прокурором без обґрунтування мотивів його незгоди 

з обвинувальним актом, що склав слідчий; порушення прав учасників 

кримінального провадження під час порядку вручення обвинувального акта та 

додатків до нього тощо. Тобто, процесуальними необхідно вважати ті помилки, які 

були допущенні під час складання обвинувального акта, під час його вручення 

підозрюваному, під час направлення до суду, а також ті, які стосуються порушення 

прав учасників кримінального провадження. 

Помилками форми обвинувального акта (як документа) варто вважати, коли 

в його текст вводиться така інформація, що не відповідає дійсності та є 

помилковою, як наслідок технічної помилки, або відсутності такої інформації, і, 

водночас, не дає можливості правильно ідентифікувати відомості, які має містити 

обвинувальний акт, згідно з вимогам ст. 291 КПК України. Однак якщо допущена 

помилка в даті та місці складення та затвердження обвинувального акта не була 

технічною, то таку помилку необхідно вважати процесуальною. 

Помилки у кваліфікації кримінального правопорушення безпосередньо 

стосуються обвинувачення особи у вчиненні злочину, а саме викладу фактичних 

обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, 

правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення 
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закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 

та формулювання обвинувачення, а також обставин, які обтяжують чи 

помʼякшують покарання та розміру шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням за умови матеріального чи змішаного складу злочину. А щодо 

юридичних осіб, то це також стосується підстав застосування заходів кримінально-

правового характеру, які прокурор вважає встановленими [431, с. 177-183]. 

В аспекті викладеного вище, необхідно звернути увагу на думку 

В. О. Попелюшка про те, що стадія попереднього розгляду справи (навчальний 

посібник виданий у 2003 році – Ю. Ц.), з однієї сторони, стимулює підвищення 

якості досудового слідства, ефективність здійснення функцій обвинувачення та 

захисту, а тим самим є однією з гарантій забезпечення та реалізації прав та 

законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а з другої, 

– запобігає винесенню на судовий розгляд поверхнево, з істотними порушеннями 

закону розслідуваних справ, і в такій якості виступає однією з гарантій передчасної 

трансформації обвинувачених у підсудні з усіма наслідками, які випливають звідти 

[251, с. 13]. 

Проте є випадки, коли обвинувальний акт повертають під час судового 

розгляду. Так, обвинувальний акт у кримінальному провадженні 

№ 12015140000000609 щодо ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу 

України, який затверджений Прокурором відділу процесуального керівництва, при 

провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та 

підтримання державного обвинувачення управління нагляду в кримінальному 

провадженні прокуратури Львівської області, ОСОБА_3, 30.05.2016 року разом із 

додатками повернений Прокурору Львівської області для усунення виявлених 

розбіжностей в обвинувальних актах та виконання інших вимог Кримінального 

процесуального кодексу України, викладених в ухвалі під час судового розгляду. 

Згідно з даними ЄДРСР 08.09.2016 року, в судовому засіданні при оголошенні 

прокурором Ю. А. Кишкою обвинувального акта від 30.05.2016 року в даній справі 

було встановлено, що обвинувальний акт має відмінності від обвинувального акта 

від 30.05.2016 року, який був направлений до суду. Після звірки обвинувального 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
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акта, який був у суді, із примірником обвинувального акта, який оголошував 

прокурор, та із копією обвинувального акта, який вручено обвинуваченому 

ОСОБА_2, судом встановлено, що вони мають розбіжності. Під час підготовчого 

судового засідання даний факт судом не був виявлений, оскільки ніхто з учасників 

кримінального провадження не заявляв суду про проведення звірки копій 

обвинувального акта. 

Однак після опрацювання та звірки в судовому засіданні обвинувальних 

актів: який був направлений до суду, який оголошувався прокурором у судовому 

засіданні із копією обвинувального акта, який вручений ОСОБА_2, у суду виникли 

обґрунтовані сумніви щодо вручення обвинуваченому ОСОБА_2 копії 

обвинувального акта, який був направлений до суду. Даний сумнів суд тлумачить 

на користь обвинуваченого ОСОБА_2 [395]. Колегія суддів судової палати в 

кримінальних справах Апеляційного суду Львівської області 26.10.2017 року 

ухвалу про повернення обвинувального акта в кримінальному провадженні, 

внесеного у ЄРДР за № 12015140000000609 від 09.12.2015 року, відносно до 

ОСОБА_2, котрий обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 

ст. 367 КК України, залишила без змін [367]. 

Водночас колегія зазначила, що норми щодо вирішення такої процесуальної 

проблеми на стадії судового розгляду в Кримінальному процесуальному кодексі 

України відсутні. Тому у вирішенні питання щодо подальшого руху справи, при 

процесуальній проблемі, що виникла, суд виходить зі змісту ст. 7 КПК України, 

згідно із якою зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати 

загальним засадам кримінального провадження, а саме: верховенство права, 

законність, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості та 

забезпечення доведеності вини, забезпечення права на захист, розумність строків, 

дипозитивність, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, 

змагальність сторін та свобода в поданні ним суду своїх доказів, доступ до 

правосуддя. 

Колегія визначає, що діючим КПК України не передбачено можливість 

усунення даного недоліку досудового розслідування в судовому засіданні: 
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усунення розбіжностей в обвинувальних актах, які оголошує прокурор у судовому 

засіданні, з обвинувальним актом, який був направлений до суду, та вручення 

судом обвинуваченому копії обвинувального акта. Отож, керуючись загальними 

засадами кримінального провадження, суд вважає необхідним повернути 

обвинувальний акт від 30.05.2016 року прокурору разом із додатками для 

виконання вимог ст. 293 КПК України щодо вручення копії обвинувального акта 

та виконання вимог, передбачених ст. 347 КПК України щодо оголошення в 

судовому засіданні обвинувального акта, копія якого вручена обвинуваченому на 

час його оголошення в судовому засіданні, та який відповідає обвинувальному 

акту, який направлений до суду [367]. 

Ще однією із практичних проблем є реалізація положень ст. 317 КПК 

України. Так, згідно з цією статтею, документи, інші матеріали, надані суду під час 

судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи й 

матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, долучаються 

до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності і є матеріалами кримінального провадження (кримінальною 

справою), а після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен 

забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з 

матеріалами кримінального провадження, якщо вони про це заявлять клопотання. 

Під час ознайомлення учасники судового провадження мають право робити з 

матеріалів необхідні виписки та копії. Матеріали про застосування заходів безпеки 

щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не 

надаються [163]. 

Зі змісту вказаної статті, а також її місця в системі норм кримінального 

процесуального законодавства формується висновок про те, що матеріали 

кримінального провадження мають бути надані суду під час підготовчого 

провадження. 

Водночас, практика застосування норм КПК України щодо судового 

розгляду встановила, що матеріали кримінального провадження передаються суду 
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після їхнього дослідження під час судового розгляду. Необхідно визначити, що 

така практика не відповідає нормам КПК України. Окрім вищезазначеної статті 

317 КПК України, у якій вказано, що після призначення справи до судового 

розгляду головуючий повинен забезпечити учасникам судового провадження 

можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, якщо вони 

про це заявлять клопотання, норми Глави 28 КПК України «Судовий розгляд» не 

містять положень про передачу сторонами суду матеріалів після їхнього 

дослідження. А навпаки, відповідно до ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує 

докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд 

отримує усно [163]. 

У постанові Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати 

Касаційного кримінального суду від 30 серпня 2018 року вказано, що 

безпосередність дослідження доказів означає звернену до суду вимогу закону про 

дослідження ним усіх зібраних у конкретному кримінальному провадженні доказів 

шляхом допиту обвинувачених, потерпілих, свідків, експерта, огляду речових 

доказів, оголошення документів, відтворення звукозапису і відеозапису тощо. Ця 

засада кримінального судочинства має значення для повного зʼясування обставин 

кримінального провадження та його обʼєктивного вирішення. Безпосередність 

сприйняття доказів дає змогу суду належним чином дослідити й перевірити їх як 

кожний доказ окремо, так і у взаємозвʼязку з іншими доказами, здійснити їхню 

оцінку за критеріями, визначеними в частині 1 статті 94 КПК України, і сформувати 

повне та обʼєктивне уявлення про фактичні обставини конкретного кримінального 

провадження. 

Недотримання засади безпосередності призводить до порушення інших засад 

кримінального провадження: презумпція невинуватості та забезпечення 

доведеності вини, забезпечення права на захист, змагальність сторін та свобода в 

поданні ними своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості (пункти 10, 

13, 15 ст. 7 КПК України). Тому засада безпосередності виступає необхідним 

елементом процесуальної форми судового розгляду, недотримання її судом, 

зважаючи на зміст ч. 2 ст. 23 та ст. 86 цього Кодексу, означає, що докази, які не 
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були предметом безпосереднього дослідження суду, не можуть бути визнані 

допустимими і враховані при постановленні судового рішення судом, окрім 

випадків, передбачених зазначеним Кодексом, а, отже, судове рішення, відповідно 

до ст. 370 цього Кодексу, не може бути визнано законним і обґрунтованим і, згідно 

з ч. 1 ст. 412 КПК України, має бути скасованим [255]. Такий же висновок cуд 

сформулював у Постанові від 19 грудня 2018 р. у справі № 127/4546/16-к [256]. 

Отже, можна сформулювати висновок про те, що безпосередність 

дослідження доказів судом містить як компонент передачі інформації, так і 

компонент сприйняття (81% опитаних підтримали це твердження).  А реалізувати 

його можна шляхом самостійного сприйняття та аналізу процесуальних джерел 

доказів. Наприклад, самостійне зачитування суддею змісту документа, огляд 

речового доказу, задавання питань свідку, потерпілому, експерту тощо. Усе це 

можливо зробити в тому разі, коли матеріали кримінального провадження будуть 

у суді. Отже, системний аналіз норм КПК України та практики його застосування 

визначає те, що матеріали кримінального провадження мають бути передані суду 

до призначення справи до судового розгляду, а саме на підготовчому засіданні. 

О. Р. Михайленко зазначив, що під час судового розгляду суд має найбільші 

можливості для детального, всестороннього та повного дослідження всіх 

матеріалів досудового розслідування та дізнання, виявлення порушень та 

застосування заходів для їх усунення, і, як підсумок, –  належного забезпечення 

законності, незалежно від того первинно, повторно або неоднократно справа 

направлялась до суду [203, с. 263]. 

Судовий розгляд у кримінальному провадженні як компонент системи 

кримінального процесу складається з елементів, що побудовані за порядком від 

загальних положень до деталізації окремих положень судового розгляду. Так, 

чинний КПК України відносить до загальних положень судового розгляду таке: 

строки й загальний порядок судового розгляду; незмінність складу суду; 

положення про запасного суддю та головуючого в судовому засіданні; 

безперервність судового розгляду, а також наслідки неприбуття обвинуваченого, 

прокурора й захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, 
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їхніх представників, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, свідка, спеціаліста, перекладача, представника уповноваженого 

органу з питань пробації й експерта; право перебувати в залі судового засідання; 

обовʼязки присутніх у залі судового засідання; заходи до порушників порядку 

судового засідання; положення про обрання, скасування або зміна запобіжного 

заходу в суді; проведення експертизи за ухвалою суду; застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій 

під час судового провадження; обʼєднання і виділення матеріалів кримінального 

провадження; зупинення судового провадження; проведення процесуальних дій у 

режимі відеоконференції під час судового провадження. 

Окремою главою встановлено правове регулювання меж судового розгляду. 

Так, законодавець визначив, що елемент межі судового розгляду включає 

визначення меж судового розгляду, зміну обвинувачення в суді, висунення 

додаткового обвинувачення, початок провадження щодо юридичної особи під час 

судового розгляду, відмову від підтримання державного обвинувачення, 

погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення, відмови від 

підтримання державного обвинувачення та початку провадження щодо юридичної 

особи під час судового розгляду. 

Судовий розгляд включає в себе: 

1). Підготовчі дії: 

–  відкриття судового засідання; 

–  повідомлення про повне фіксування судового розгляду технічними 

засобами; 

–  оголошення складу суду й розʼяснення права відводу; 

–  повідомлення про права й обовʼязки; 

–  заборона присутності свідків у залі судового засідання. 

2). Початок судового розгляду: 

–  розʼяснення обвинуваченому суті обвинувачення; 

–  визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їхнього 

дослідження; 
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–  розгляд судом клопотань учасників судового провадження; 

–  допит обвинуваченого, свідка, потерпілого в т. ч. особливості допиту 

малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого; 

–  предʼявлення для впізнання; 

–  допит експерта в суді; 

–  дослідження речових доказів; 

–  дослідження документів; 

–  дослідження звуко- і відеозаписів; 

–  консультації та розʼяснення спеціаліста; 

–  огляд на місці; 

–  дії суду для встановлення в судовому засіданні неосудності обвинуваченого; 

–  закінчення зʼясування обставин та перевірки їх доказами. 

3). Судові дебати. 

4). Останнє слово обвинуваченого. 

5). Вихід суду для ухвалення вироку: 

–  таємниця наради суддів; 

–  питання, що вирішуються судом для ухвалення вироку. 

6). Ухвалення вироку. 

7). Проголошення вироку. 

Однак вказаний перелік не є вичерпним. Так, під час судового розгляду 

враховуються вимоги КПК України щодо кримінального процесуального 

законодавства та сфери його дії; засад кримінального провадження (усі засади 

кримінального провадження); процесуального статусу сторін, суду та інших 

учасників кримінального провадження; відводів; доказів і доказування; фіксування 

кримінального провадження під час розгляду кримінального провадження судом; 

судові виклики та повідомлення; загальні положення процесуальних строків; 

процесуальні витрати; компенсацію шкоди під час досудового розслідування та 

предʼявлення цивільного позову під час досудового розслідування; заходів 

забезпечення кримінального провадження. 
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З огляду на те, що під час судового розгляду виконуються вимоги КПК 

України щодо кримінального процесуального законодавства, то вищезазначений 

перелік необхідно наповнити нормами ст. ст. 124-1291 Конституції України, а 

також нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

Здійснення правосуддя незалежним судом є однією з гарантій правової, 

соціальної, демократичної держави. Тільки незалежний суд, поряд з іншими 

органами державної влади, може забезпечити реалізацію конституційного 

положення про те, що людина, її життя і здоровʼя, честь і гідність, недоторканність 

і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Саме утвердження й забезпечення прав та свобод людини є головним 

обовʼязком держави, а його реалізацію частково забезпечує також незалежний суд. 

З огляду на його роль, як субʼєкта реалізації судової влади, а особливо під час 

судового розгляду, який, на думку В. О. Попелюшка, є найважливішою стадією 

кримінального процесу, у якій суд розглядає і вирішує справу по суті [251, с. 3], 

виникає науково-практична проблема дослідження системності поняття 

«незалежність суду». Так, згідно з С. В. Сліньком, незалежність судової влади є не 

тільки теоретичним аспектом проблеми, вона має і практичне значення [294, с. 13]. 

Щоби проаналізувати системність поняття «незалежності суду» необхідно 

розпочати із нормативно-правового регулювання цієї категорії. Нормативно-

правове визначення незалежності суду знаходимо в Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII (далі – Закон). Згідно з ч. 1 

ст. 1 Закону, судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу 

влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, які створені 

законом [120]. 

Відповідно до положень ст. 6 Закону, здійснюючи правосуддя, суди є 

незалежними від будь-якого незаконного впливу. Вони здійснюють правосуддя на 

основі Конституції й законів України та на засадах верховенства права. 

Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до 

закону не є учасниками судового процесу, щодо розгляду конкретних справ судом 

не розглядаються, якщо інше не передбачено законом. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2
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Втручання в здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який 

спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання й 

поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб із метою дискредитації 

суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень 

забороняються й мають наслідком відповідальність, установлену законом. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові 

особи повинні утримуватися від заяв та дій, що можуть підірвати незалежність 

судової влади. 

Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої 

діяльності судів діє суддівське самоврядування [120]. 

Частина 1 ст. 7 Закону визначила, що кожному гарантується захист його прав, 

свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим 

судом [120]. Лише в цих нормах використовується поняття «незалежність суду». 

Так, у ст. 126 Конституції України гарантовано незалежність і 

недоторканність судді [154]. У ч. 1 ст. 129 Конституції України визначено, що 

суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права 

[154]. Пункт 7 ч. 1 ст. 131 Конституції України визначив, що в Україні діє Вища 

рада правосуддя, яка вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів [154]. 

Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя (перша 

світова конференція з незалежності правосуддя, Монреаль, 1983 рік), Основні 

принципи незалежності судових органів (ухвалені резолюціями 40/32 та 40/146 

Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року), Рекомендації 

щодо ефективного впровадження основних принципів незалежності судових 

органів (ухвалені резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 1989/60 та 

схвалені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 44/162 від 15 грудня 1989 року), 

Європейський статут судді (схвалений Європейською асоціацією суддів у 1993 

році), Європейська хартія про закон «Про статус суддів» (8-10 липня 1998 року), 

Пояснювальна записка до Європейської хартії про закон «Про статус суддів» (8-10 

липня 1998 року), Рекомендації Латімер Хаус щодо парламентаризму та 

незалежності суддівства в країнах загального права (схвалені 19 липня 1998 року 
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на зустрічі представників парламентської асоціації, асоціації магістратів та суддів, 

асоціації адвокатів та освітньої юридичної асоціації країн загального права), 

Загальна (Універсальна) хартія судді (схвалена Міжнародною Асоціацією Суддів 

17 листопада 1999 року, Тайпей (Тайвань), Пекінські тези щодо принципів 

незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського 

регіону (LAWA5IA) (Пекін, 2001 рік), Глобальний план діяльності для суддів у 

Європі (схвалений Комітетом Міністрів Ради Європи на 740 зустрічі в Страсбурзі 

27 лютого 2001 року), Бангалорські принципи поведінки суддів (ухвалені 

резолюцією 2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року), 

Резолюція Європейської асоціації суддів щодо ситуації в Україні у сфері 

дисциплінарної відповідальності суддів (Тронхейм, 27 вересня 2007 року), 

Спільний висновок щодо Закону України про судоустрій і статус суддів 

Венеціанської комісії та Дирекції зі співпраці Генеральної дирекції з прав людини 

та правових питань Ради Європи (схвалений Венеціанською комісією на 84-ій 

Пленарній сесії (Венеція, 15-16 жовтня 2010) [51] регулюють незалежність судді, 

суддів та судових органів. 

Отже, з огляду на сучасне правове регулювання, поняття «незалежність суду 

(судів)» необхідно розглядати в контексті незалежності судової влади, зокрема, 

трансформувати на кожного суддю. 

Продовжуючи дослідження, в сучасній юридичній науці необхідно 

виокремити до встановлення поняття «незалежність суду» такі підходи. 

Перший підхід ґрунтується на встановленні поняття «незалежність суду» як 

властивості, що притаманна судовій владі в механізмі стримувань і противаг. Так, 

Е. В. Тертична  встановила, що незалежність судів у механізмі стримувань і 

противаг визначається низкою особливих характеристик, що гарантують 

можливість та реальність виконання судами покладених на них функції, зокрема: 

1) Судова гілка державної влади забезпечує вирішення, розвʼязання, і певною 

мірою й попередження державно-правових конфліктів як між іншими гілками 

державної влади, так і між органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, громадськими інститутами та окремими членами суспільства. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
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2) Судова влада відіграє важливу роль у забезпеченні однакового 

застосування правового регулювання, здійснює інтерпретаційно-правову 

діяльність, спрямовану на повне і всебічне тлумачення Конституції та законів 

України, що сприяє запобіганню виникнення протиріч у компетенції та 

повноваженнях інших гілок державної влади. 

3) Вона слугує арбітром – вирішує суперечку і висловлюється тільки щодо 

окремих казусів і ніколи – щодо загальних начал. 

4) Для судової влади, як будь-якого владного органу, характерна також така 

ознака, як обовʼязковість виконання схвалених рішень.  

5) Судова влада є частиною «системи стримувань і противаг», які є лише 

наслідком різної природи влади [337, с. 214]. 

Такий підхід щодо зʼясування сутності незалежності судів, як властивості 

судової влади в «системі стримувань і противаг», ґрунтується на внутрішньому 

змісті цієї системи. Так, І. С. Слободянюк  зазначає, що сама система стримувань і 

противаг дає можливість розвʼязати складну державно-правову проблему – 

створити гнучкий безперервно діючий конституційний взаємоконтроль вищих 

органів держави, попереджаючи, тим самим, зосередження влади в руках одного з 

них, зловживання владою і встановлення диктатури. Завдяки здатності усмирити 

узурпаторські наміри й надмірні владні амбіції окремих органів державної влади, 

припинити їхнє зайве регулююче вторгнення в приватне життя, стримування і 

противаги між гілками влади є засобом забезпечення свободи громадян. Власне, 

принцип поділу влади іноді й іменують «гарантією прав», пояснюючи це тим, що 

«гілки влади примушують одна одну до виправлення можливих порушень права 

або до недопущення таких порушень, роблячи кроки назустріч одна одній» [295, с. 

49]. 

Так, у В. С. Шевцова  знаходимо, що система поділу влади забезпечує: 

1) самостійність і незалежність судової влади щодо інших основних влад – 

законодавчої і виконавчої; 2) взаємодію та погоджене функціонування державної 

влади, втіленої в різних її гілках, їхній взаємний баланс, що забезпечує стабільність 

та динамізм соціальної, економічної, політичної, державно-правової систем 
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суспільства; 3) функціонування системи «стримувань» і «противаг» влади, у якій 

цими «заборонами» і «противагами» («балансирами») виступають як самі влади у 

відносинах одна з одною, так і спеціально призначені для цього правові засоби та 

процедури [455, с. 196-197]. 

Інший підхід до встановлення поняття «незалежність суду» виходить із того, 

що незалежність судів – це принцип (засада) функціонування судової влади. Так, 

В. В. Городовенко  зазначив, що самостійність судів і незалежність суддів є 

важливими засадами функціонування судової влади, які забезпечують єдиний 

режим належного відправлення правосуддя. Самостійність судів передбачає їхню 

зовнішню автономію з можливостями самодостатності організації й діяльності її як 

гілки влади, а незалежність суддів означає, що суддя відправляє правосуддя 

безсторонньо, будь-яким органам, посадовим особам і громадянам забороняється 

здійснювати вплив на суддю (і суд загалом) [77, с. 215]. 

Згідно з Т. Бермонтієнє, незалежність судів – важливий конституційний 

принцип, що є складовою принципів правової держави й поділу влади. Ці принципи 

між собою тісно повʼязані та не можуть діяти один без одного [21, с. 44]. 

Третій підхід знаходимо в В. А. Цувіної, яка, аналізуючи прецедентну 

практику ЄСПЛ, у контексті незалежності суду як елемента права на суд, дійшла 

висновку, що у своїй прецедентній практиці ЄСПЛ розглядає питання саме 

особистої незалежності судді під час розгляду конкретної справи. У якості гарантій 

останньої можна виділити такі аспекти: особливість призначення на посаду судді 

та звільнення з неї; тривалість та стабільність строку повноважень; неможливість 

усунення з посади; фінансове та соціальне забезпечення суддів; незалежність від 

зовнішнього впливу на суддю з боку інших суддів та судів вищих інстанцій, органів 

виконавчої та законодавчої гілок влади, а також сторін процесу; наявність 

зовнішніх атрибутів незалежності. Водночас варто наголосити на тому, що в 

практиці ЄСПЛ концепт незалежності суду набуває самостійного значення з огляду 

на специфіку його проявів у сфері цивільного судочинства. З огляду на дію 

принципу наявності зовнішніх атрибутів здійснення правосуддя в аспекті права на 

суд незалежність суду розглядається разом із вимогою обʼєктивної 
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неупередженості, що свідчить про певне зрощення цих понять у практиці ЄСПЛ, 

їхня аналогічність [448, с. 108]. 

З дослідження фахової наукової статті І. В. Камінської, у якій авторка 

аналізує гарантії незалежності суду, які є предметом: 1) конституційно-правового 

забезпечення статусу судової влади, статусу судді як субʼєкта реалізації судової 

влади; 2) організаційного-правового статусу судді та суду як органу влади; 

3) процесуально-правового статусу судді, який встановлює процедуру 

безпосередньої реалізації суддею судової влади [135, с. 26], доходимо висновку про 

ще один підхід розуміння сутності незалежності суду: як своєрідної міри свободи 

суду в системі державної влади. 

У І. Л. Самсіна  знаходимо, що незалежність і самостійність – це необхідні 

якості для судової влади й судової системи, але водночас вони повинні мати 

загальні завдання й мету [283, с. 13]. 

У встановленні окреслених підходів у фаховій науковій літературі, звернемо 

увагу та те, що науковці, як і міжнародні документи, часто використовують схожі 

поняття «незалежність суду» та «незалежність судді». 

Так, Н. М. Шульгач  визначає, що під принципом незалежності суддів слід 

розуміти передбачену чинним законодавством фундаментальну засаду, яка 

передбачає здійснення суддями процесуальної діяльності без будь-якого 

незаконного впливу, тиску або втручання. Такий принцип є двоєдиним. 

Незалежність суддів у здійсненні правосуддя обовʼязково передбачає їхнє 

підпорядкування тільки закону, інакше вона може призвести до беззаконня і 

свавілля. Тому, чим повніше й точніше в процесуальному законі регламентована 

діяльність суддів із розгляду і вирішення судових справ, тим більше гарантії від 

свавілля. Суддя вирішує справи на підставі закону, відповідно до своєї 

правосвідомості, у тих умовах, що виключають сторонній вплив на нього. Без 

належного забезпечення принципу незалежності суддів не можна повною мірою 

реалізувати інші принципи правосуддя та забезпечити ефективний судовий захист 

прав і свобод людини і громадянина [461, с. 229]. 
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В. В. Городовенко  зазначає, що принцип незалежності судової влади є 

дуальним: це засади функціональної незалежності судів і процесуальної 

незалежності суддів, водночас автор вказує, що процесуальна незалежність є 

складовою суті функціональної незалежності суду [76, с. 151-153]. У монографії 

І. Л. Самсіна  знаходимо, що незалежність судової влади й неупередженість 

окремого судді в судовому процесі – це сьогодні аксіоми демократичного 

суспільства [283, с. 15]. 

А ось С. В. Слінько  дійшов висновку щодо встановлення принципових 

положень незалежності судової влади саме через діяльність судді: суддя нікому не 

підкорюється в разі виконання процесуальної діяльності; під час ухвалення вироку 

ніхто не має права впливати на суддю; процедура правосуддя повинна забезпечити 

судді розгляд справи; вплив на процесуальну діяльність судді переслідується за 

законом [294, с. 14]. 

Відповідно «незалежний суд» може бути реалізований лише через діяльність 

судді, на якого розповсюджуються положення «незалежності судді». Схожу думку 

знаходимо в навчально-практичному посібнику «Незалежність суддів: міжнародні 

стандарти та національна практика». Так, на думку авторів, незалежність суду є 

незалежним інститутом («третьою владою») і як «колектив» суддів, із зовнішньою 

та внутрішньою незалежністю та обʼєктивністю (суддівський корпус), є складним 

явищем [220, с. 20]. 

Ще один елемент незалежності, ще незалежність від того, що відбувається 

поряд. Так,  М. М. Гернет зазначив, що більше 2000 років тому, древні римляни, які 

хотіли показати безпристрастя суду, зоображали богиню правосуддя із закритими 

очима: вона не бачить кого судити [68, с. 23]. Це також прояв незалежності суду, а 

саме незалежності від всього субʼєктивного. 

Дослідивши розуміння науковцями поняття «незалежність суду», знаходимо 

такі спільні характеристики такої незалежності: 

1) передбачена чинним вітчизняним законодавством; 

2) застосовується до поняття «судова влада» як однієї з гілок влади; 
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3) реалізується у відносинах передбаченої Конституцією України системи 

стримування і противаг, а також знаходить свій вияв у процесуальних відносинах 

шляхом правозастосування; 

4) є гарантом для виконання судовою владою своїх функцій; 

5) реалізується під час функціонування судової влади (реалізація 

допустима лише під час функціонування судової влади у різних формах реалізації 

права); 

6) характеризує міру свободи судової влади, водночас є загальною 

превенцією для всіх; 

7) забезпечена комплексом гарантій для її реалізації; 

8) деталізується в діяльності суддів; 

9) є багатогранною та складною юридичною категорією, яка вміщує 

комплекс елементів правового, економічного, політичного та соціального 

характерів; 

10) за її порушення наступає політична, моральна та/або юридична 

відповідальність. 

Системність поняття «незалежність суду» полягає в тому, що виокремити 

один єдино правильний підхід до розуміння неможливо, а тому «незалежність 

суду» слід розглядати як єдине та водночас багатогранне явище, що є й елементом 

системи стримувань та противаг, і принципом (засадою) функціонування судової 

влади (в тому числі й під час здійснення судового розгляду кримінального 

провадження), її якісною характеристикою, й елементом права на суд, і мірою 

свободи суду у відносинах з іншими гілками державної влади [176, с. 94-100]. 

Окремою системною теоретико-практичною проблемою, яка викликана 

адгезією двох систем (кримінальної процесуальної та цивільної процесуальної) 

[412, с. 360-362], є реалізація норм Цивільного процесуального кодексу України в 

кримінальному провадженні під час судового розгляду кримінального 

провадження. 

Відповідно до ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному 

провадженні розглядається судом за правилами, встановленими КПК України. 
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Якщо процесуальні відносини, що виникли у звʼязку з цивільним позовом, КПК 

України не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального 

кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального 

судочинства [163]. З огляду на нову редакцію Цивільного процесуального кодексу 

України від 03 жовтня 2017 року, яка врегулювала низку нових інститутів 

цивільного процесуального права, зокрема, відзив, відповідь на відзив, заперечення 

тощо, а також сучасну судову практику, виникла необхідність детального науково-

практичного аналізу меж застосування норм ЦПК України при предʼявленні, 

розгляді та вирішенню цивільного позову в кримінальному провадженні, а також 

проблемних та колізійних питань, що виникають під час реалізації норм ЦПК 

України в кримінальному провадженні. 

Як правильно зазначили В. Т. Нор  та Х. Р. Ханас, цивільний позов у 

кримінальному процесі – основний (єдиний позовний) спосіб відшкодування 

заподіяної злочином шкоди в кримінальному процесі. Він реалізується з 

допомогою подання вимоги потерпілою від злочину фізичною чи юридичною 

особою, а в передбачених законом випадках і прокурором про відшкодування 

майнової й моральної шкоди, безпосередньо заподіяної злочином, яка має бути 

розглянена і вирішена в порядку кримінального судочинства [225, с. 415]. 

Досліджуючи ґенезу цивільного позову в кримінальному провадженні, 

І. С. Тімуш зазначає, що історія розвитку інституту відшкодування шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням, свідчить про посилення впливу принципу 

публічності на процесуальний порядок відновлення майнових прав потерпілих. 

Законодавець прагнув побудувати відповідні процедури у такий спосіб, щоби 

забезпечити невідворотність відповідальності не тільки кримінальної, але й 

цивільної. Така мета могла бути досягнута тільки за умови відмови від необхідності 

врахування волевиявлення потерпілого в питаннях відшкодування завданої йому 

кримінальним правопорушенням шкоди [342, с. 48]. Автор підмітив, що включення 

в кримінальний процес процедур, що забезпечують відшкодування потерпілому 

завданої кримінальним правопорушенням шкоди, спочатку було спрямовано на 

захист виключно приватних інтересів. З часом усвідомлення законодавцем того, що 
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вилучення в злочинця всього майна, отриманого ним злочинним шляхом, є одним 

із засобів боротьби зі злочинністю, дало імпульс розвитку процесуальних форм 

вирішення цього завдання, що ґрунтуються на публічному початку [342, с. 49-50]. 

Поступальний розвиток правозастосовчої практики та науки, інтеграція в 

міжнародне співтовариство, призвели до того, що цивільний позов у 

кримінальному провадженні науковцями обґрунтовується через позитивні 

зобовʼязання держави. Так, Н. А. Хмельова  вважає, що держава має взяти на себе 

відповідальність перед особою за порушення її прав, незалежно від обставин, які 

призводять до завдання шкоди особистим немайновим благам фізичної особи. Це 

зумовлює статус держави як відповідального субʼєкта у відносинах «держава-

людина», яка зобовʼязана відшкодувати шкоду та усунути недоліки, допущені під 

час здійснення своїх функцій, незалежно від причин: прогалини в законодавстві, 

неналежне виконання своїх службових обовʼязків працівниками або помилки в 

їхньому підборі й розстановці, або недостатнє матеріальне забезпечення [407, с. 2-

3]. 

Схоже знаходимо у В. В. Васильєва.  Автор визначив, що держава повністю 

взяла на себе зобовʼязання щодо підтримання правопорядку та забезпечення 

безпеки, тому усунення наслідків кримінальних правопорушень, у тому числі 

шляхом відшкодування (компенсації) моральної (немайнової) шкоди, також 

повинно стати завданням держави, тому що її правоохоронні органі виявилися не в 

змозі розкрити кримінальне правопорушення або встановити злочинця 

(порушника) [38, с. 48]. А І. С. Тімуш  наголошує, що однією із внутрішніх функцій 

держави є охорона та захист законних прав та інтересів людини та громадянина, 

що включає створення суспільно-правових умов, за яких виключається можливість 

вчинення злочинів та кримінальних правопорушень, а при виявленні останніх, 

спеціально створенні правоохоронні та судові органи повинні розкрити 

кримінальне діяння, виявити особу, яка його вчинила, притягнути її до 

відповідальності та відновити порушені цим діянням права та інтереси [343, с. 31]. 
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Отже, сучасні наукові підходи наголошують саме на публічних початках 

предʼявлення, розгляду та вирішення цивільного позову в кримінальному 

провадженні, що є ознакою системи кримінального процесу. 

Водночас чимало авторів звертають увагу на те, що правове регулювання 

цивільного позову в кримінальному провадженні, яке здійснено КПК України 2012 

року, потребує вдосконалення. Наприклад, Є. В. Віденко  стверджує, що правове 

регулювання інституту цивільного позову в кримінальному провадженні України 

не можна визнати задовільним. Деякі права учасників провадження є 

деклараційними. У результаті інтереси осіб, права яких порушено внаслідок 

правопорушення, залишаються не достатньо захищеними й вимагають 

відповідного вдосконалення кримінального процесуального законодавства 

України [52, с. 370]. 

У контексті питання, що нами досліджується, та в аспекті позитивних 

зобовʼязань держави на захист особи від суспільно-небезпечних посягань і проблем 

правового регулювання, вважаємо, що найбільш дискусійною є спеціалізована 

(нетипова) уповноважуюча норма КПК України, про те, що якщо процесуальні 

відносини, що виникли у звʼязку з цивільним позовом, цим Кодексом не 

врегульовані, то до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу 

України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства 

[163]. 

КПК України не врегульовує всієї кількості суспільних відносин, які 

виникають у звʼязку із відшкодуванням шкоди під час кримінального провадження 

та які змістовно повʼязані із цивільним позовом про відшкодування шкоди, 

заподіяної злочином. Окрім спеціальних статей 61-64 та 128-129 КПК України, 

окремі норми «розпорошені» практично у всіх Главах КПК України. Це норми 

щодо доказування, щодо процесуальних прав та обовʼязків учасників 

кримінального провадження, щодо заходів забезпечення кримінального 

провадження (в тому числі запобіжних заходів), щодо судового розгляду та 

постановлення вироку тощо. Тому, цілком зрозуміла логіка законодавця, який 

підтримав позицію ухвалення диспозитивної, втім абсолютно визначеної, норми 



259 

 

 

КПК України про застосування ЦПК України у випадку прогалин щодо правового 

регулювання цивільного позову в кримінальному провадженні. 

Однак практика застосування вказаної норми, внаслідок формулювання 

щодо визначеної гіпотези, призвела до прогалин та колізій. Зокрема, чимало 

науковців ствердно та безапеляційно зазначають про звільнення цивільного 

позивача від сплати судового збору під час предʼявлення цивільно-правової вимоги 

про відшкодування шкоди в кримінальному провадженні (в тому числі й 

моральної) [27, с. 14; 174, с. 112; 207, с. 155]. Однак судова практика, останніх 

декілька років, ухвалювала рішення за цивільними позовами в кримінальному 

провадженні зі сплатою судового збору цивільним позивачем або стягували 

судовий збір із засудженого, коли предметом цивільного позову була вимога про 

компенсацію моральної шкоди в кримінальному провадженні (крім випадків, коли 

моральна шкода завдана діяннями проти життя та здоровʼя) [47], або в справах про 

відшкодування будь-якої майнової шкоди, заподіяної юридичній особі [43], або 

шкоди, заподіяної фізичній особі кримінальним правопорушенням, що не 

повʼязане зі спричиненням шкоди життю та здоровʼю [48]. Інформаційна система 

«Єдиний державний реєстр судових рішень» містить вироки судів України, у яких 

за пошуковим запитом «Судовий збір» та шляхом проведення випадкової вибірки 

встановлено стягнення судового збору з обвинуваченого в межах цивільного 

позову в кримінальному провадженні. Навіть за такого підходу, практика 

різниться. Так, деякі судді стягували судовий збір на користь цивільного позивача 

[41], а інші – на користь держави [50]. Водночас знаходимо навіть те, що 

«цивільний позов ОСОБА_2 підлягає задоволенню лише в частині відшкодування 

матеріальних збитків, адже остання не сплатила судовий збір за вимогу про 

стягнення моральної шкоди» і, як результат, суд відмовив у задоволенні решти 

позовних вимог [44]. Хоча в цивільному судочинстві, позов був би залишений без 

руху, а особа не була би позбавлена права повторно звернутися із цивільним 

позовом. 

Колегія суддів обʼєднаної палати Касаційного кримінального суду 23.01.2019 

року висловила свою позицію, згідно з якою вважає помилковою позицію судів 
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нижчих інстанцій про обовʼязковість стягнення із засудженого судового збору на 

підставі ч. 3 ст. 88 ЦПК (у редакції Закону № 1618-ІV) та Закону № 3674-VI у 

вирішенні в кримінальному провадженні цивільного позову. 

Аргументація колегії наступна. Так, згідно зі ст. 1 Закону № 3674-VI, судовий 

збір включається до складу судових витрат, а, відповідно до ст. 133 ЦПК, судові 

витрати складаються з: 1) судового збору; 2) витрат, повʼязаних із розглядом 

справи (по суті це і є процесуальні витрати). Отже, поняття «судові витрати», на 

думку колегії, більш широке, ніж «процесуальні витрати». Водночас у главі 8 КПК 

чітко врегульовано питання процесуальних витрат у кримінальному провадженні. 

Вичерпний перелік видів таких витрат міститься в ст. 118 цього Кодексу, а їхній 

розподіл регламентовано ст. 124 КПК. Зокрема, законодавець визначив такі види 

процесуальних витрат, які складаються: з витрат на правову допомогу; з витрат, 

повʼязаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового 

провадження; з витрат, повʼязаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, 

перекладачів та експертів; з витрат, повʼязаних зі зберіганням і пересиланням речей 

і документів. Отже, судовий збір до вказаних витрат не належить. До того ж, 

відповідно до ст. 119 КПК, у певному випадку, передбаченому цією статтею, суд 

має право звільнити обвинуваченого від сплати навіть визначених у законі 

процесуальних витрат. 

У вирішенні цивільного позову в межах кримінального провадження та 

стягнення з винної особи коштів, у рахунок відшкодування завданої злочином 

шкоди, необхідно мати на увазі, що статус особи, яка, з огляду на закон, несе 

цивільну відповідальність, насамперед повʼязаний зі статусом обвинуваченого, 

якому має бути гарантовано додержання закріпленої в статтях 7, 9 КПК України 

засади законності, а звідси й положень глави 8 цього Кодексу. Тому, з огляду на 

зміст наведених норм процесуального права застосування ч. 3 ст. 88 ЦПК (у 

редакції Закону № 1618-ІV) та Закону № 3674-VI і стягнення за вироком із 

засудженого судового збору суперечить ч. 5 ст. 128, статтям 2, 7, 9, 118, 119, 370 

цього Кодексу в їхньому взаємозвʼязку. Така позиція узгоджується з тим, що під 

час оскарження в апеляційному чи касаційному порядку судових рішень у частині 
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цивільного позову, встановлених у кримінальному провадженні, засуджений, який 

несе цивільну відповідальність, не сплачує жодних судових витрат на відміну від 

цивільного судочинства [258]. 

Практика судів, які стягують судовий збір у кримінальному провадженні, є 

помилковою та такою, що не відповідає засадам кримінального провадження з 

низки причин. Так, ЦПК України містить засаду (принцип) цивільного судочинства 

– відшкодування судових витрат сторони, на користь якої схвалене судове рішення 

(п. 12 ч. 3 ст. 2 ЦПК України). У КПК України вказана засада відсутня. Відповідно 

під час колізії норм, використовуємо спеціальний закон – КПК України у якому 

відсутні положення про стягнення судового збору. Водночас 33 % опитаних 

практичних працівників підтримали думку про те, що варто вирішувати питання 

про стягнення судового збору під час прийняття рішення по цивільному позову у 

кримінальному провадженні, але 67 % проти такого.  

Необхідно враховувати, що колізії – це життя, колізії дають матеріали справи, 

вони часто неминучі, бувають такі, які неможлив усунути [1, с. 32]. 

Звернемо увагу на те, що КПК України не містить поняття судові витрати, а 

нормами КПК України врегульовано процесуальні витрати. Що, відповідно, є 

різними поняттями як приватність та публічність вищезазначених процесів. 

Підтримуємо Ю. М. Дьоміна, який визначив, що під час стягнення процесуальних 

витрат суд керується кримінально-процесуальними нормами, а не цивільними 

(матеріальними або процесуальними). У цьому, зокрема, виявляється характер 

кримінально-процесуальних відносин, як одного з видів владних відносин [103]. А 

судовий збір у цивільному судочинстві, відповідно до пояснювальної записки 

законопроєкту, спрямований на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення 

матеріально-технічної бази судів, включно із створенням та забезпеченням 

функціонування Єдиної судової інформаційної системи, вебпорталу судової влади, 

компʼютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, 

придбання та обслуговування компʼютерної й копіювально-розмножувальної 

техніки, впровадження електронного цифрового підпису, шляхом запровадження 

судового збору з диференціацією його розмірів залежно від категорії справ, та 
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виключення з вказаних вище кодексів положень щодо сплати витрат на 

інформаційно-технічне забезпечення судового процесу тощо [259]. Завдання 

кримінального судочинства абсолютно інші та спрямовані на реалізацію 

позитивних зобовʼязань держави, що визначені ст. 2 КПК України. 

Наступне: відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, «Диспозитивність», слідчий 

суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені 

на їхній розгляд сторонами та віднесені до їхніх повноважень КПК України [163]. 

Відсутність у процесуальних витратах судового збору, а також будь-якої згадки про 

нього в КПК України, не дає процесуальної підстави стягувати судам судовий збір 

у кримінальному провадженні та суперечить засаді диспозитивності в 

кримінальному судочинстві. 

Окрім того, необхідно звернути увагу, що одночасний розгляд судом 

кримінальної справи й цивільного позову має значні переваги, а саме: виключає 

можливість виникнення протиріч між вироком суду в кримінальній справі та 

рішенням суду щодо цивільного позову; сприяє більш повному та швидкому 

здійсненню доказування позову та викриття осіб, на яких покладається цивільно-

правова відповідальність; надає можливість позивачу та відповідачу широко 

використовувати докази, які зібрані під час провадження кримінальної справи та 

встановити обставини, які мають істотне значення для вирішення цивільного 

позову; забезпечує точне визначення судом розміру майнової шкоди, що, у деяких 

випадках, впливає на вирішення питання про наявність або відсутність складу 

злочину та правильність його кваліфікації, на оцінку обставин, які помʼякшують і 

обтяжують покарання та на винесення вироку (наприклад, у справах про крадіжку); 

створює оптимальний процесуальний режим для суду та сторін; звільняє суд від 

необхідності двічі досліджувати обставини справи й повторно викликати в судове 

засідання сторони для дачі показань під час вирішення позовних вимог (тим самим 

економить час та кошти суду та інших учасників процесу); більшою мірою 

забезпечує виховне та превентивне значення кримінального судочинства, що 

сприяє найбільш ефективному впливу як на самого злочинця, попереджуючи 

можливість скоєння ним повторних правопорушень, так і на інших осіб, сприяючи 
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їхньому вихованню в дусі неухильного дотримання законів; потерпілий від 

злочину звільняється від необхідності двічі брати участь у судовому засіданні і, 

відповідно, підлягати додатковим хвилюванням, викликаним вивченням обставин 

скоєного злочину [441, с. 147]. Саме в цьому відбувається процесуальна економія 

судових витрат та відсутня необхідність їхньої сплати та стягнення. 

Варто зазначити, що чимало потерпілих не в змозі сплатити судовий збір. 

Деякі з них, після повідомлення про сплату судового збору, відмовляться 

предʼявляти цивільний позов у кримінальному провадженні, у тому числі, через 

розуміння того, що сплачені кошти, навіть, якщо вони можуть бути стягненні з 

обвинуваченого, не будуть потім реально стягнуті під час виконання вироку. Отже, 

застосування ЦПК України в частині стягнення судового збору в кримінальному 

провадженні не лише суперечить завданням кримінального провадження, але і є 

істотною перешкодою для реалізації потерпілим свого права на відшкодування 

шкоди в кримінальному судочинстві. 

Також необхідно звернути увагу, що Закон України «Про судовий збір» від 8 

липня 2011 року № 3674-VI, у розумінні ст. 1 та ст. 9 КПК України, не є 

кримінальним процесуальним законодавством. 

Наступним актуальним питанням реалізації норм ЦПК України в 

кримінальному провадженні під час предʼявлення цивільного позову в 

кримінальному провадженні є реалізація цивільним відповідачем права на відзив, 

а позивачу права на відповідь на відзив. Так, ст. 178 ЦПК України врегульовано 

такий процесуальний інститут як відзив, а ст. 179 ЦПК України – відповідь на 

відзив, ст. 180 ЦПК України – заперечення, ст. 181 ЦПК України – пояснення 

третьої особи щодо позову або відзиву [411] (цілком можливе застосування в 

справах за ст. 286 Кримінального кодексу України). 

Реалізація цих процесуальних інститутів не суперечить вимогам ст. 128 КПК 

України та засадам кримінального провадження. Обґрунтування таке. Відповідно 

до ч. 2 ст. 22 КПК України «Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду 

своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості», сторони 

кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду 
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речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших 

процесуальних прав, передбачених цим Кодексом [163]. Предʼявлення цивільного 

позову в кримінальному провадженні та не надання строку на підготовку відзиву, 

порушить процесуальне право цивільного відповідача, що передбачене ч. 3 ст. 62 

КПК України – право визнавати позов повністю чи частково або заперечувати 

проти нього. Втім, з особливостями, встановленими тією ж ч. 3 ст. 62 КПК України, 

на відмінну від положень ЦПК України, де копія відзиву та доданих до нього 

документів, відповіді на відзив, заперечення, пояснення третьої особи щодо позову 

або відзиву, КПК України встановив, що цивільний відповідач повідомляється про 

схвалені процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються 

цивільного позову, та отримує їхні копії у випадках та в порядку, встановлених 

КПК України для інформування та надіслання копій процесуальних рішень 

підозрюваному, обвинуваченому [163]. 

Реалізація вказаних інститутів не суперечить засадам кримінального 

провадження та може бути здійснена як під час досудового розслідування, так і під 

час підготовчого провадження до початку судового розгляду та підтверджується 

судовою практикою [369; 391-392]. 

Докладно проаналізувавши наведені вище аргументи, визначимо те, що 

практика застосування судами положень Закону України «Про судовий збір» під 

час вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні є помилковою та 

такою, що суперечить чинному законодавству. Водночас, застосування судами 

норм ЦПК України про відзив, відповідь на відзив, заперечення та пояснення 

третьої особи щодо позову або відзиву є такою, що відповідає як засадам КПК 

України, так і здійснюється з метою реалізації прав, свобод та інтересів цивільного 

позивача та цивільного відповідача і є позитивною. 

Варто наголосити на необхідність включити до ст. 128 КПК України частину 

8 із таким змістом: «Цивільний позивач і цивільний відповідач звільняються від 

сплати судового збору під час розгляду цивільного позову в кримінальному 

провадженні в усіх судових інстанціях», а також п. 6 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про 

судовий збір» слід викласти в новій редакції: «6) позивачі – у справах про 
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відшкодування майнової та моральної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення» [172, с. 34-47]. 

Наступним елементом провадження в суді першої інстанції є особливі 

порядки провадження в суді першої інстанції. До яких законодавцем віднесено: 

1) спрощене провадження щодо кримінальних проступків (загальні 

положення спрощеного провадження щодо кримінальних проступків; розгляд 

обвинувального акта в спрощеному провадженні); 

2) провадження в суді присяжних (загальні положення про порядок 

провадження в суді присяжних, розʼяснення права на суд присяжних, виклик 

присяжних, права й обовʼязки присяжного, відбір присяжних у суді, приведення 

присяжних до присяги, недопустимість незаконного впливу на присяжного, 

усунення присяжного, порядок наради й голосування в суді присяжних). 

Визначений перелік необхідно доповнити. Водночас, критерієм такого 

доповнення необхідно використати підхід до розуміння форми кримінального 

процесу. 

Згідно з А. І. Яковинцем, форма кримінального процесу зумовлює 

необхідність вирішення конфліктів двох сторін, з одного боку, інтересів держави, 

яка повинна забезпечити безпеку громади, а з іншого – піддати покаранню особу, 

яка скоїла злочин. Залежно від вибору – боротьба зі злочинними проявами або 

захист прав та свобод – будується система процесу та встановлюється 

процесуальна форма, з допомогою якої закріплюються фактичні дані, докази в 

кримінальній справі [468, с. 140]. 

Згідно з П. М. Кубраком, кримінально-процесуальна форма – це визначений 

кримінально-процесуальним законом порядок, умови здійснення всієї 

кримінально-процесуальної діяльності органів дізнання, досудового слідства, 

прокуратури, суду, а також громадян і юридичних осіб, які залучені до 

кримінально-процесуальної діяльності, щодо ухвалення процесуальних рішень, 

їхнього оформлення і звернення до виконання та здійснення відповідних 

процесуальних дій [167, с. 18]. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE
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В. М. Трофименко визначив, що найбільшою мірою відповідає сутності 

категорії «диференціація кримінальної процесуальної форми» підхід до її 

розуміння як способу процесуальної організації, відповідно до якого в системі 

кримінального процесу автономізуються окремі процесуальні провадження та 

встановлюються загальний і диференційовані процесуальні порядки їхнього 

здійснення [352, с. 193]. Також автор зазначив, що кримінальна процесуальна 

форма являє собою сукупність закріплених кримінальним процесуальним законом 

юридичних процедур, умов і гарантій, які забезпечують вирішення завдань 

кримінального провадження [353, с. 74]. 

Кримінальна процесуальна форма створює визначений, детально 

врегульований і обовʼязковий режим кримінального провадження. Цей порядок є 

єдиним (уніфікованим) для всіх кримінальних проваджень, що є гарантією 

дотримання прав субʼєктів кримінального процесу, виконання завдань 

кримінального провадження. Проте, в деяких випадках законодавець встановлює 

особливі порядки провадження – диференційовані форми (залежно від субʼєкта 

суспільно небезпечного діяння або характеристик кримінального провадження) 

[147, с. 32-33]. 

Відповідно форма судового провадження в першій інстанції може бути 

загальною та диференційованою. Диференційовану форма судового провадження 

в суді першої інстанції необхідно поділити на: 

1) спрощене провадження щодо кримінальних проступків; 

2) провадження в суді присяжних; 

3) провадження без дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не 

оспорюються (ч. 3 ст. 349 КПК України) («скорочене кримінальне провадження», 

В. О. Попелюшка  використовує поняття «скорий суд» [250, с. 61-68]); 

4) судове провадження на підставі угоди; 

5) судове провадження щодо неповнолітніх; 

6) судове провадження щодо застосування примусових заходів виховного 

характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності; 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC


267 

 

 

7) судове провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру; 

8) судове провадження, яке містить відомості, що становлять державну 

таємницю. 

Варто зазначити, що декілька країн світу деякі з цих форм судового 

провадження виокремили в окрему систему. Так, Г. А. Терещук зазначає, про 

характерні особливості англосаксонської моделі ювенальної юстиції: 1) обмежена 

предметна підсудність; 2) наявність спеціалізованих суддів, спеціальних 

приміщень та проведення спрощеного судового процесу; 3) керівництво суддею 

установами опікунського нагляду; обговорення з опікунами й батьками особи 

неповнолітнього задля індивідуального підходу до кожної судової справи, навіть, 

якщо злочин було вчинено в співучасті; 4) створення в окремих країнах 

недержавних підліткових судів та корпусів чиновників пробації; 5) проведення 

процедури медіації; 6) участь церкви у вихованні дітей [335, с. 119]. А в А. Бурого 

знаходимо, що в Англії суд у справах неповнолітніх складається з постійного 

голови та двох спеціально призначених суддів; до цієї роботи обовʼязково 

залучають одну або двох жінок-суддів [30, с. 63]. В Австрії та Німеччині є закони 

про ювенальну юстицію [100, с. 13]. 

Нормативно-правовий аспект забезпечення створення ювенальної юстиції в 

Україні потребує також суттєвих змін, зокрема: 

1. Внесення змін до нормативно-правових актів та створення нових, які 

встановлюють ювенальну юстицію в Україні; 

2. Створення Кодексу ювенального судочинства або ж Кодексу 

ювенального правосуддя тощо; 

3. Внесення змін до інших нормативно-правових актів, у т. ч. і відміна їх 

[442, с. 680-681; 505, с. 22-25]. 

Нагальною залишається проблема підготовка юристів-психологів, а також 

програм підготовки суддів, слідчих, прокурорів, адвокатів та вирішення питання 

матеріально-технічного забезпечення ювенальної юстиції. Про проблеми 

підхотовки сучасно фахівця-правознавства також зазначала Т. В. Варфоломеєва. 
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Учена зазначила, що фаховість юриста розпочинається з опанування професії у 

вузі, що потребує серйозної реформи системи вищої юридичної освіти, скорочення 

вузів, випускники яких мають вкрай низький рівень правових знань та навичок, 

низький інтелектуальний рівень. Враховуючи значну кількість безробітних 

юристів у країні, доцільно припинити їх підготовку у непрофільних вузах, 

запровадити більш глибоку підготовку юристів, подовшивши термін навчання за 

програмою бакалавра до пʼяти років і магістра до двох років. Запровадити 

обовʼязкове дво- або трирічне спеціальне навчання дипломованих юристів у 

спеціальних Вищих школах права чи Центрах з підготовки суддів, прокурорів, 

адвокатів з метою опанування практичних навичок за обраним спрямуванням 

(суддя, прокурор, адвокат), спеціальним стажуванням, із складанням фахових 

іспитів у спеціально утворюваних із провідних вчених, практиків, представників 

громадських юридичних організацій незалежних, неупереджених Кваліфікаційних 

комісіях для визначення придатності юриста до здійснення зазначеної професійної 

діяльності [37, с. 131]. 

 

 

3.4. Провадження з перегляду судових рішень 

 

Однією з найважливіших гарантій прав і законних інтересів громадян, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві, є право на оскарження судових рішень 

[266, с. 5]. Завдяки можливості звернення до суду вищої інстанції, особа, інтересів 

якої стосується ухвалене судом рішення, не втрачає надію на справедливість. 

Водночас, перегляд судових рішень не лише забезпечує конституційні права 

потерпілих, підсудних та інших осіб, які залучені у сферу судочинства, але і 

служить публічним інтересам, тобто інтересам правосуддя [266, с. 6]. 

Оскарження судових рішень є складним та багатогранним явищем. Якщо 

воно обʼєктивно відображає недоліки судової діяльності, то в такий спосіб 

забезпечує не тільки права й законні інтереси особи, але й належну якість 

досудового розслідування й судового розгляду кримінальної справи [22, с. 8]. 
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Адже, як зазначила К. Азарова, нинішня схема кримінального правосуддя 

передбачає, що кримінально-процесуальний розсуд, як система обʼєктивних і 

субʼєктивних чинників, ґрунтується на загальноправовому режимі всіх етапів 

досудового й судового розгляду кримінального процесу [476]. 

В. Т. Маляренко визначив такі головні чинники, що спонукають суддів до 

негативної поведінки та ухвалення неправосудних рішень: 

1) психологія людей, вихованих в умовах тисячолітньої тоталітарної системи 

влади, і неможливість її швидкої зміни; 

2) несприйняття суспільством загалом й суддями, зокрема, закону як 

обовʼязковості, як основи, фундаменту держави; 

3) неадекватно хибне сприйняття суду як структури другорядної, менш 

важливої, ніж законодавча, прокурорська чи виконавча влада – неадекватно низька 

соціальна захищеність суддів і їхніх сімей у порівнянні з рівнозначними їм 

посадовцями, у звʼязку з чим судова влада не відчуває й не поводить себе як 

повноцінна влада; 

4) пропагування в державі споживацької ідеології, яка пронизує все 

суспільство й суддів як членів суспільства; 

5) залежність суддів від владних осіб та структур; 

6) незахищеність суддів, а у звʼязку з цим страх перед владою та її 

представниками; 

7) низькі моральні якості окремих суддів, зумовлені як відсутністю виховної 

роботи в судах, так і акцентування уваги при доборі кадрів у суди лише на наявності 

відповідних теоретичних знань; 

8) відсутність механізмів, які б забезпечували належну трудову дисципліну 

суддів; 

9) концентрація лише в Києві структур, відповідальних за підтримання 

дисципліни суддів, і довготривалість та громіздкість процедур притягнення їх до 

відповідальності; 

10) відсутність правових механізмів для негайного виявлення та скасування 

неправосудних рішень, особливо за відсутності скарг зацікавлених осіб; 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
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11) зниження ролі та значення Верховного Суду України як авторитетного 

генератора ідей, представника та захисника судової системи, спрямовувача судової 

практики, що забезпечував би єдину законність у державі; 

12) надзвичайна слабкість органів суддівського самоврядування, які мало 

здатні забезпечувати єдність судової системи та порядок у ній [195, с. 41]. 

Судове провадження з перегляду судових рішень включає в себе 

провадження в суді апеляційної інстанції, провадження в суді касаційної інстанції, 

провадження за нововиявленими або винятковими обставинами. Система цих 

проваджень має як спільні, так і відмінні риси, які необхідно розглянути 

докладніше. 

Згідно з Н. Р. Бобечком, із назв глав 31 і 32 КПК України «Провадження в 

суді апеляційної інстанції» та «Провадження в суді касаційної інстанції» не цілком 

зрозуміло, про яку саме кримінальну процесуальну діяльність ідеться, оскільки в 

суді апеляційної чи касаційної інстанцій може відбутися апеляційне або касаційне 

провадження, провадження за нововиявленими обставинами, вирішуватися 

питання про направлення кримінального провадження з одного суду нижчої 

інстанції до іншого. Звідси вказані терміни повною мірою не спроможні розкрити 

специфіки аналізованих форм проваджень з оскарження й перевірки судових 

рішень. Натомість поняття «апеляційне провадження», «касаційне провадження» є 

виразом суті та особливостей цих способів оскарження й перевірки судових рішень, 

тобто мають суто функціональний аспект [23, с. 9-10]. 

Провадження в суді апеляційної інстанції включає в себе положення про 

судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку; про право на 

апеляційне оскарження; особливості апеляційного оскарження окремих судових 

рішень; порядок і строки апеляційного оскарження; встановлені вимоги до 

апеляційної скарги; дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг; 

прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції; підстави залишення 

апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження; 

наслідки подання апеляційної скарги; підготовка до апеляційного розгляду; 

заперечення на апеляційну скаргу; відмова від апеляційної скарги, зміна й 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
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доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження; межі перегляду 

судом апеляційної інстанції; апеляційний розгляд; письмове апеляційне 

провадження; повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

апеляційної скарги; загальні положення зміни вироку або ухвали суду судом 

апеляційної інстанції; підстави для скасування або зміни судового рішення судом 

апеляційної інстанції (неповнота судового розгляду, невідповідність висновків 

суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження, істотні 

порушення вимог кримінального процесуального закону, неправильне 

застосування закону України про кримінальну відповідальність, невідповідність 

призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення 

та особі обвинуваченого); підстави для призначення нового розгляду в суді першої 

інстанції; особливості нового розгляду судом першої інстанції; закриття 

кримінального провадження судом апеляційної інстанції; судові рішення суду 

апеляційної інстанції; зміст ухвали суду апеляційної інстанції; вирок, ухвала про 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру суду 

апеляційної інстанції; положення про недопустимість погіршення правового 

становища обвинуваченого; порядок перевірки ухвал слідчого судді; повернення 

матеріалів кримінального провадження). 

Одне із проблемних питань апеляційного оскарження судових рішень, яке 

виникло під час реалізації норм КПК України, постало оскарження в апеляційному 

порядку ухвал слідчих суддів, які не входять до переліку оскаржуваних, що 

передбачений ст. 309 КПК України. Зокрема, такими ухвалами є ухвали слідчих 

суддів про призначення позапланової перевірки. 

Під час досудового розслідування слідчі, за погодженнями з прокурорами, 

подають клопотання до слідчих суддів про призначення позапланових перевірок, 

найчастіше податкових, також і інших, зокрема, перевірок дотримання трудового 

законодавства тощо. 

У випадку задоволення слідчим суддею клопотання про призначення такої 

перевірки, ухвала слідчого судді має бути оскаржена, не зважаючи на відсутність її 

в переліку ухвал, які можуть бути оскарженні під час досудового розслідування та 



272 

 

 

прямої вказівки частини 3 ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України 

про те, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і 

заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в 

суді. 

Вказана позиція обґрунтовується судовою практикою. Так, висновком 

Верховного Суду України (постанову Верховного Суду України від 12 жовтня 2017 

року в справі № 5-142 кс (15) 17 номер справи 757/49263/15-к) зазначено: «У разі 

постановлення слідчим суддею ухвали, що не передбачена кримінальними 

процесуальними нормами, до яких відсилають положення частини третьої статті 

309 КПК, суд апеляційної інстанції не має права відмовити в перевірці її законності, 

посилаючись на приписи частини четвертої статті 399 КПК. Право на апеляційне 

оскарження такого судового рішення має бути забезпечене на підставі пункту 17 

частини першої статті 7 та частини першої статті 24 КПК, які його гарантують, з 

огляду на положення частини шостої статті 9 КПК, яка встановлює, що у випадках, 

коли положення КПК не регулюють або неоднозначно регулюють питання 

кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального 

провадження, визначені частиною першою статті 7 КПК» [257]. 

Отже, ухвали слідчих суддів про призначення позапланових перевірок можна 

віднести до ухвал, що не передбачені кримінальними процесуальними нормами. 

Так, згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює 

збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, та негласних 

слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання документів, відомостей, 

висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших 

процесуальних дій, передбачених КПК України [163]. У цій нормі відсутнє право 

сторони обвинувачення збирати докази шляхом призначення перевірок, а 

зазначено чітко про витребування та отримання актів перевірок. 

До ухвалення Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14.10.2014 

року норми КПК України, згідно з якими слідчий та прокурор були наділені 

повноваженнями призначати перевірки (п. 6 ч. 2 ст. 36, п. 4 ст. 40 КПК України) з 

кримінального процесуального закону було виключено. Зазвичай, це повʼязувалося 
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не стільки з обмеженням процесуальних прав сторони обвинувачення, а більше з 

реформуванням системи органів державної влади, які за власною ініціативою, або 

за скаргами громадян, уповноваженні на проведення таких перевірок. Втім, органи 

досудового розслідування за погодженнями із процесуальними прокурорами 

продовжують вказану практику звертаючись до слідчих суддів із клопотаннями про 

проведення перевірок, що не передбачені КПК України. 

Згідно з частиною 3 статті 26 КПК України, слідчий суддя, суд у 

кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їхній 

розгляд сторонами та віднесені до їхніх повноважень КПК України [163]. 

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не містить 

повноважень слідчих суддів призначати позапланові перевірки. Водночас, судова 

практика вже використовує такий підхід (див., наприклад: постанову Верховного 

Суду України від 12 жовтня 2017 року в справі № 5-142 кс (15) 17 номер справи 

757/49263/15-к, ухвалу Апеляційного суду Одеської області від 04.11.2015 у справі 

№ 522/21938/15-к, ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 11 квітня 2017 р. 

757/11320/17-к). 

З огляду на вищезазначене, ухвала слідчого судді про призначення 

позапланової перевірки має бути оскаржена не залежно від відсутності такої ухвали 

в переліку ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового 

розслідування (ч. 1 ст. 309 КПК України) [429, с. 346-348]. 

23 травня 2018 року Велика Палата Верховного Суду розглянула матеріали 

провадження за касаційною скаргою представника Товариства з обмеженою 

відповідальністю «НВО «Синтоп» на ухвалу Апеляційного суду Донецької області 

від 30 серпня 2017 року про відмову у відкритті апеляційного провадження у якій 

вказала, що апеляційні суди зобовʼязані відкривати апеляційне провадження за 

скаргами на ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення 

позапланових перевірок [87, с. 5]. 

23 травня 2018 року Велика Палата Верховного Суду розглянула матеріали 

провадження за касаційною скаргою голови СФГ «Афродіта» на ухвалу 

Апеляційного суду Донецької області від 20 червня 2017 року про відмову у 
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відкритті апеляційного провадження. За результатами розгляду кримінального 

провадження Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову, у якій 

зазначено, що в разі постановлення слідчим суддею ухвали, що не передбачена 

кримінальними процесуальними нормами, до яких відсилає положення частини 

третьої Кримінального процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції 

не має права відмовити в перевірці її законності, посилаючись на приписи частини 

четвертої статті 399 КПК України [87, с. 5]. Тому необхідно внести зміни до 

законодавства: частину 2 ст. 309  КПК України після слів «…або відмову у 

відкритті провадження по ній» доповнити словами «а також інші ухвали, що не 

передбачені кримінальним процесуальним законодавством». 

Провадження в суді касаційної інстанції включає в себе положення про 

судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку; право на 

касаційне оскарження; порядок і строки касаційного оскарження; вимоги до 

касаційної скарги; відкриття касаційного провадження; залишення касаційної 

скарги без руху або її повернення; підготовка касаційного розгляду; заперечення на 

касаційну скаргу; відмова від касаційної скарги, зміна й доповнення касаційної 

скарги під час касаційного провадження; межі перегляду судом касаційної 

інстанції; касаційний розгляд; підстави для передачі кримінального провадження 

на розгляд палати, обʼєднаної або Великої Палати Верховного Суду; порядок 

передачі кримінального провадження на розгляд палати, обʼєднаної палати, 

Великої Палати Верховного Суду; письмове касаційне провадження; 

повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги; 

недопустимість погіршення правового становища виправданого та засудженого; 

підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції; 

новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної 

інстанції; закриття кримінального провадження судом касаційної інстанції; судові 

рішення суду касаційної інстанції; постанова суду касаційної інстанції; повернення 

матеріалів кримінального провадження. 

Зокрема, В. Шалупа  зазначає, що призначенням касаційного провадження є 

спрямованість діяльності суду касаційної інстанції на забезпечення захисту й 
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поновлення порушених прав і свобод особи, в основі якої лежить публічно-

приватний інтерес. Водночас, з практичної точки зору, призначення стадії 

касаційного провадження, насамперед, зумовлено необхідністю виправлення 

помилок, допущених судами першої та/ або апеляційної інстанцій, а також 

захистом від незаконного та необґрунтованого засудження невинуватої особи. Крім 

того, касаційне провадження спрямоване на гарантування належного застосування 

правової процедури до кожного учасника кримінального провадження, 

унеможливлення звернення до виконання незаконних і необґрунтованих судових 

рішень, здійснення процесуального контролю за діяльністю судів першої й 

апеляційної інстанцій та забезпечення єдності судової практики всіх судів України 

[454, с. 249]. 

Необхідно звернути увагу на межі перегляду апеляційним та касаційним 

судом, як однієї з істотних відмінностей, змісту таких проваджень з перегляду 

судових рішень. 

Так, у ст. 404 КПК України визначено, що суд апеляційної інстанції 

переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. 

Водночас, суд апеляційної інстанції має право вийти за межі апеляційних вимог, 

якщо цим не погіршується становище обвинуваченого або особи, щодо якої 

вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру. Якщо розгляд апеляційної скарги дає підстави для ухвалення 

рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні скарги не надійшли, суд 

апеляційної інстанції зобовʼязаний ухвалити таке рішення. А за клопотанням 

учасників судового провадження суд апеляційної інстанції зобовʼязаний повторно 

дослідити обставини, встановлені під час кримінального провадження, за умови, 

що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями, та 

може дослідити докази, які не досліджувалися судом першої інстанції, виключно, 

якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли 

клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі 

після ухвалення судового рішення, що оскаржується. Також суд апеляційної 
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інстанції не має права розглядати обвинувачення, що не було висунуте в суді 

першої інстанції [163]. 

А в статті 433 КПК України визначено межі перегляду судом касаційної 

інстанції таким чином. Так, суд касаційної інстанції перевіряє правильність 

застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та 

процесуального права, правової оцінки обставин і не має права досліджувати 

докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були 

встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про 

достовірність того чи іншого доказу. 

Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та 

апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги. Суд касаційної інстанції має 

право вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище 

засудженого, виправданого чи особи, щодо якої вирішувалося питання про 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. Якщо 

задоволення скарги дає підстави для ухвалення рішення на користь інших 

засуджених, від яких не надійшли скарги, суд касаційної інстанції зобовʼязаний 

ухвалити таке рішення [163]. 

Згідно з ухвалою, переглядаючи справу в касаційному порядку, Верховний 

Суд, який відповідно до частини третьої статті 125 Конституції України є 

найвищим судовим органом, виконує функцію «суду права», що розглядає спори, 

які мають найважливіше (принципове) значення для суспільства та держави. Тим 

самим Верховний Суд з допомогою загальної правозастосовчої діяльності дозволяє 

досягнути індивідуального блага з урахуванням того, що людина, її життя і 

здоровʼя, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю [370]. 

Враховуючи те, що Верховний Суд це не суд факту, а суд права, тому всі 

учасники проваджень мають готувати свої позиції саме в першій та апеляційній 

інстанціях, наголошував голова Касаційного цивільного суду в складі ВС 

Б. І. Гулько під час зустрічі «100 днів роботи Верховного Суду» [40]. На це 

звернула увагу Г. О. Вронська. Зокрема, суддя зазначила, що Верховний Суд – суд 
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права, а не факту. Також вона порадила адвокатам не намагатися вкотре доводити 

факти, а чітко вказати, у чому полягає порушення права і який спосіб захисту вони 

обрали. Адже касаційний суд не встановлює факти, а розглядає справу лише на 

основі фактів, встановлених судами попередніх інстанцій [327]. 

Звідси прямий взаємозвʼязок між тим, що Верховний Суд є судом права із 

єдністю судової практики, яку формує цей Верховний Суд. 

Доктор В. Валанчус  зазначає, що значення уніфікованої судової практики 

полягає в такому: уніфікованість судової практики сприяє рівності осіб; єдина 

судова практика сприяє стабільності правової системи; єдина судова практика є 

віддзеркаленням суспільних цінностей та інтересів; єдність судової практики 

допоможе зменшити навантаження на суди; єдина судова практика зменшує 

вірогідність оскарження судового рішення через передбачуваність позиції суду 

вищої інстанції [34, с. 23]. 

Я. М. Романюк  безперечно визначив якість здійснення судочинства, а відтак 

– авторитет усієї судової системи України визначається правильним і однаковим 

застосуванням судами законодавства. З огляду на це, основне призначення вищого 

судового органу нашої держави полягає не лише в здійсненні правосуддя, а й у 

забезпеченні однакового застосування законів усіма судами. Його завданням є не 

стільки виправлення судових помилок, допущених у конкретних справах, скільки 

забезпечення єдності судової практики [278, с. 8]. Схожу думку висловив 

В. В. Ільков. [130, с. 5].  

На думку В. І. Завидняка, основним завданням внесення змін до 

законодавства України є імплементація положень відведення особливої ролі 

Верховного Суду, яка полягає в забезпеченні єдності судової практики в новій 

редакції Конституції України. Отже, пропонується законодавчо закріпити роль 

Верховного Суду як органу, що забезпечує єдність судової практики та офіційне 

визнання судового прецеденту як джерела права під час вирішення спірних 

моментів, які виникають як на досудовому розслідуванні, так і під час розгляду 

кримінальних проваджень за сутністю в суді. Таким чином запровадження таких 

механізмів значно пришвидшить розслідування кримінального провадження та 
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ухвалення кінцевого рішення про винуватість чи невинуватість особи під час 

судового розгляду в судах першої інстанції й дозволить значно швидше усувати 

неточності під час розгляду справ в апеляційних судах, а також впровадження такої 

процедури касаційного розгляду справ, щодо якого не будуть порушуватись 

розумні строки [111, с. 165]. Автор також визначив, що необхідно створювати 

правові позиції, викладені в постановах Верховного Суду. Такі правові позиції, по 

суті, усувають прогалин у кримінальному процесуальному законодавстві України і 

є підставою застосування судового прецеденту судами нижчої ланки під час 

ухвалення рішень [11, с. 169]. 

Однозначно визначаємо, що простежується чіткий функціональний 

взаємозвʼязок між тим, що Верховний Суд є судом права, а також із єдністю судової 

практики, яку творить цей суд, оскільки межі перегляду судом касаційної інстанції, 

що визначені в ст. 433 КПК України, встановлюють роль касаційного суду, як суду 

права, а відповідно, у своїх рішеннях він висловлює правову позицію в справі у 

конкретному випадку шляхом викладення мотивів, з яких виходив суд касаційної 

інстанції під час ухвалення постанови, і положення закону, яким він керувався. 

56 % опитаних практичних працівників вважають, що до тексту КПК України 

необхідно включити положення про обовʼязковість застосування судами 

нижчестоящих інстанцій рішень Верховного Суду. 

Ще однією змістовною відмінністю між апеляційним та касаційним 

провадженням є обсяг підстав для скасування або зміни судового рішення. 

Згідно з статтею 409 КПК України, підставою для скасування або зміни 

судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є: 

1) неповнота судового розгляду; 

2) невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, 

фактичним обставинам кримінального провадження; 

3) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону; 

4) неправильне застосування закону України про кримінальну 

відповідальність. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
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Підставою для скасування або зміни вироку суду першої інстанції може бути 

також невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального 

правопорушення та особі обвинуваченого. 

Суд апеляційної інстанції не має права скасувати виправдувальний вирок 

лише з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого. Також він не має права 

скасувати ухвалу про незастосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру лише з мотивів істотного порушення прав особи, стосовно 

якої вирішувалося питання про застосування таких заходів [163]. 

Відповідно до статті 438 КПК України, підставами для скасування або зміни 

судових рішень під час розгляду справи в суді касаційної інстанції є: 

1) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону; 

2) неправильне застосування закону України про кримінальну 

відповідальність; 

3) невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального 

правопорушення та особі засудженого. 

Також суд касаційної інстанції не має права скасувати виправдувальний вирок, 

ухвалу про відмову в застосуванні примусових заходів медичного або виховного 

характеру, ухвалу про закриття кримінального провадження лише з мотивів 

істотного порушення прав обвинуваченого або особи, щодо якої вирішувалося 

питання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру [163]. 

Отже, неповнота судового розгляду та невідповідність висновків суду, 

викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального 

провадження не є підставами для скасування або зміни судових рішень під час 

розгляду справи в суді касаційної інстанції. Зазначене знову вказує на те, що 

касаційний суд є судом права, а не доказування. Для часткового уникнення цих 

підстав оскарження сучасна судова практика судів І інстанції та ІІ інстанції на 

сьогодні широко використовує аналіз доказів щодо їхньої допустимості. 

Недопустимість доказів, що були отримані внаслідок істотного порушення 

прав та свобод людини, є однією з теоретико-прикладних проблем. З огляду на 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE
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системність положень ст. 8 КПК України про те, що кримінальне провадження 

здійснюється з дотриманням принципу верховенства права, відповідно до якого 

людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави, а принцип верховенства права в 

кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини, то вважаємо за необхідне проаналізувати 

окремі аспекти реалізації норм КПК України щодо визнання недопустимих доказів, 

шо були отримані внаслідок істотного порушення прав і свобод людини. 

Погоджуємося з думкою про те, що одним із перспективних напрямів розвитку 

правової доктрини в сучасній державі є впровадження її елементів у правову 

систему шляхом реалізації правової доктрини в правозастосовчій практиці – 

судових рішеннях і процесуальних документах учасників судочинства [66, с. 119], 

зазначимо також те, що в правовій доктрині дослідження недопустимості доказів у 

кримінальному провадженні окреме місце посідають концепції визнання доказів 

недопустимими, чільне місце серед яких займає доктрина «плодів отруйного 

дерева». 

Щодо аналізу доктрини «плодів отруйного дерева», то, зважаючи на її роль, 

використання судами І та ІІ інстанцій такої доктрини як мотиву, з якого суд 

виходив під час ухвалення рішення й положення закону і яким він керувався, є 

правильним. 

На думку М. В. Гузели, виникненню концепцій (недопустимості доказів – 

Ю. Ц.) у кримінальному процесуальному праві сприяли: реформи кримінально-

процесуального законодавства 1860-х років, стрімкий розвиток юридичної науки 

та запозичення певних правил визнання доказів недопустимими із доказового права 

Великобританії та США. Крім того, їхня поява спричинила виникнення інших 

науково-теоретичних концепцій визнання доказів недопустимими в кримінальному 

процесі. По суті, науково-теоретичні дослідження в галузі кримінального процесу 

й дореволюційних, і радянських вчених-процесуалістів слугували підґрунтям до 

формування новітніх наукових концепцій щодо визнання доказів недопустимими. 

Зокрема, до них треба зарахувати такі концепції: асиметрія правил допустимості 
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доказів, «рівностороння асиметрія в оцінці юридичної сили доказів», «плоди 

отруйного дерева», «чай та чорнила», «розбите дзеркало», «нещадне виключення 

доказів», «срібне блюдце», «добросовісна помилка» та інші [83, с. 424]. Такий же 

перелік доктрин знаходимо й в М. М. Стоянова [321, с. 4]. 

А. А. Павлишин  визначає, що у ч. 1 ст. 87 КПК України зафіксоване 

правило, яке в англо-саксонській системі права отримало назву «плодів отруйного 

дерева» (fruit of the poisonous tree): недопустимими є докази, що здобуті завдяки 

інформації, яка отримана внаслідок суттєвого порушення прав та свобод людини. 

Прикладом застосування цього правила може бути така ситуація. Під час 

проведення обшуку в житлі особи без рішення суду було виявлено порошок білого 

кольору – за оперативними даними – кокаїн. Після проведення експертизи 

зазначена інформація підтвердилася. Проте, керуючись правилом «плодів 

отруйного дерева», висновок експертизи (плід) не можна буде використати для 

підтвердження факту виявлення в певної особи наркотиків, оскільки сам обшук 

було проведено незаконно (отруйне дерево), а відповідно, і його результати теж 

недопустимі [235, с. 359]. Вказана доктрина буквально розуміється в праці 

О. М. Палієвої  як така, що деякі види доказів, що підлягають, на думку деяких 

авторів, виключенню з доказів за правилом «про плоди отруйного дерева», де 

умовно докази можна розділити на докази – «стовбури» й докази – «плоди», що 

«виростають» на цьому «стовбурі» [237, с. 115-117]. Як зазначає О. М. Толочко, 

назву взято з біблійного тексту, у якому йдеться про те, що плоди отруйного дерева 

теж отруйні [346, с. 193]. 

Однак, як зазначають науковці, підходів до розуміння сутності доктрини 

«плодів отруйного дерева» є два: широкий та вузький. 

Повертаючись безпосередньо до розгляду доктрини «плодів отруйного 

дерева», варто зазначити, що відповідно до широкого розуміння останньої, будь-

яке винне порушення поліцейськими конституційних прав громадян, що має не 

безпосередній, а лише опосередкований звʼязок із самим процесом виявлення, 

вилучення і фіксації доказів, тягне втрату останніми юридичної сили. Це означає 

безумовну недопустимість доказів під час порушення встановленого порядку 
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збирання доказів незалежно від їхнього характеру і ступеня [239, с. 44-45]. 

Аналогічне знаходимо і в О. М. Толочко [346, с. 194]. Схожа позиція і в 

А. А. Охрименка, у ній автор встановив, що за змістом концепції «плодів отруйного 

дерева» під час будь-якого порушення порядку збирання доказів має 

застосовуватися правило про недопустимість використання його результатів у 

процесі доведення. Зважаючи на такий підхід, будь-яке, навіть дрібне порушення 

щодо доказів виключає його з провадження у конкретній кримінальній справі 

(відсутність підпису учасника кримінального процесу в бланку процесуального 

документа і т. ін.) [233, с. 102]. 

У М. В. Гузели  знаходимо, про вузьке розуміння доктрини «плодів 

отруйного дерева», яке зводиться до заборони використання даних, які отримані на 

підставі або з використанням доказів, що визнані недопустимими. На думку автора, 

у вузькому розумінні концепцію «плодів отруйного дерева» треба подавати з 

погляду способу отримання доказів, їхнього процесуального оформлення та 

диференціації процесуальних порушень на істотні та неістотні [83, с. 427]. 

Зробивши аналіз вищезазначених розумінь, знаходимо різницю у них, яку 

визначимо, як істотність процесуальних порушень під час отримання доказу. 

Водночас ч. 2 ст. 87 КПК України встановила, що суд зобовʼязаний визнати 

істотними порушеннями прав людини й основоположних свобод, зокрема, такі 

діяння: 1) здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу 

суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов; 2) отримання 

доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 

гідність особи, поводження або погрози застосування такого поводження; 

3) порушення права особи на захист; 4) отримання показань чи пояснень від особи, 

яка не була повідомлена про своє право відмовитися від давання показань та не 

відповідати на запитання, або отримання їх з порушенням цього права; 

5) порушення права на перехресний допит [163]. 

Частина 3 ст. 87 КПК України не оперує поняттям «істотні порушення прав 

людини й основоположних свобод», однак, визначає, що недопустимими є також 

докази, що були отримані: 1) з показань свідка, який надалі був визнаний 
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підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні; 2) після 

початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового 

розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, 

для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень; 3) під 

час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи у 

звʼязку з недопущенням адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії. Факт 

недопущення до участі в обшуку адвокат зобовʼязаний довести в суді під час 

судового провадження; 4) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без 

проведення повної технічної фіксації засідання [163]. 

У положенні ч. 1-3 ст. 87 КПК України, у частині 4 ст. 87 КПК України 

передбачено, що докази, передбачені цією статтею, повинні визнаватися судом 

недопустимими під час будь-якого судового розгляду, крім розгляду, якщо 

вирішується питання про відповідальність за вчинення зазначеного істотного 

порушення прав та свобод людини, внаслідок якого такі відомості були отримані 

[163]. 

Отже, ст. 87 КПК України вказує на істотні порушення прав та свобод 

людини як єдину фактичну підставу визнання доказів недопустимими. 

Поняття «істотні порушення прав та свобод людини» не використовується в 

тексті КПК Україні більше жодного разу. Однак у нормах, що врегульовують 

підстави для скасування або зміни судового рішення під час розгляду справи в суді 

апеляційної інстанції знаходимо у п. 3 ч. 1 ст. 409 КПК України, що підставою для 

скасування або зміни судового рішення під час розгляду справи в суді апеляційної 

інстанції є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону. А 

проте в ст. 412 КПК України визначено, що істотними порушеннями вимог 

кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які 

перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване 

судове рішення. А судове рішення в будь-якому разі має бути скасоване, якщо: 1) за 

наявності підстав для закриття судом провадження в кримінальній справі його не 

було закрито; 2) судове рішення схвалено незаконним складом суду; 3) судове 
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провадження здійснено за відсутності обвинуваченого, крім випадків, 

передбачених частиною третьою статті 323 чи статтею 381 цього Кодексу, або 

прокурора, крім випадків, коли його участь не є обовʼязковою; 4) судове 

провадження здійснено за відсутності захисника, якщо його участь є обовʼязковою; 

5) судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, належним чином не 

повідомленого про дату, час і місце судового засідання; 6) порушено правила 

підсудності; 7) у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або 

технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді 

першої інстанції [163]. 

У пункті 1 ч. 1 ст. 438 КПК України однією з підстав для скасування або 

зміни судового рішення судом касаційної інстанції визначено істотне порушення 

вимог кримінального процесуального закону [163]. Водночас, згідно ч. 2 

ст. 438 КПК України суд касаційної інстанції під час вирішення питання про 

наявність зазначеної підстави суд має керуватися статтею 412 КПК України. Ані 

суд апеляційної, ані касаційної інстанції не мають права скасувати 

виправдувальний вирок, ухвалу про відмову в застосуванні примусових заходів 

медичного або виховного характеру, ухвалу про закриття кримінального 

провадження лише з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого або особи, 

щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру (ч. 3 ст. 409 КПК України, ч. 3 ст. 438 КПК України) [163]. 

Аналіз вищезазначеного дає можливість зробити попередній висновок про те, 

що істотним порушенням прав людини й основоположних свобод, а також 

істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону є порушення 

будь-якої із засад кримінального провадження. 

Окрім того, ч. 1 ст. 88 КПК України встановила, докази, які стосуються 

судимостей підозрюваного, обвинуваченого або вчинення ним інших 

правопорушень, що не є предметом цього кримінального провадження, а також 

відомості щодо характеру або окремих рис характеру підозрюваного, 

обвинуваченого є недопустимими на підтвердження винуватості підозрюваного, 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення [163]. 



285 

 

 

У контексті досліджуваної наукової проблеми звернемо увагу на практику 

Європейського суду з прав людини щодо використання в його рішеннях доктрини 

«плодів отруйного дерева». 

Так, згідно з О. М. Палієвою, цікавим є ставлення Європейського суду з прав 

людини щодо питання застосування правила «плодів отруйного дерева». Згідно з 

постановою Європейського суду від 12 липня 1988 року («Швейцарське справа»), 

незаконно отримана плівка, на якій був запис, що викриває обвинуваченого, була 

ухвалена судом як доказ у кримінальній справі. У цьому напрямі було схвалено ще 

кілька аналогічних рішень Європейського суду з прав людини. Можливо, у звʼязку 

з принциповою позицією декількох суддів щодо питання застосування правила 

«плодів отруйного дерева», Європейський суд з прав людини змінив свою позицію 

щодо рішення в справі Яллох проти Німеччини від 11 липня 2006 року, де суд 

вказав, що незаконно вилучений наркотичний засіб уже не може 

використовуватися як доказ [237, с. 115-117]. 

У пункті 9 рішення в справі «Драгош Іоан Русу проти Румунії» знаходимо, 

що Суд вважає, що практика Суду не відповідає консенсусу більшості Високих 

Договірних Сторін про те, що, в принципі, слід заборонити використання доказів, 

отриманих внаслідок порушення прав людини та основних свобод, за винятком 

виключних обставин. Серйозний порівняльний аналіз ситуації в Договірних 

Сторонах зробить це очевидним. Питання про допустимість доказів, отриманих 

внаслідок порушення основних прав та свобод, та недосконалість судової практики 

Суду привернула увагу багатьох експертів. Є правові системи з абсолютним 

правилом виключення, згідно з якими будь-який елемент доказів, отриманих із 

таким порушенням, повинен бути принципово виключений із розгляду суду. Цей 

принцип, можливо, поширюється й на докази, отриманих із таких доказів (так звані 

плоди отруйного дерева). Є декілька винятків із правила виключення. Його 

імператив іноді зважає на громадські інтереси. Деякі правові системи застосовують 

поняття про недійсність слідчих дій, здійснених з порушенням основних положень 

національного законодавства, замість правила виключення. Але було б важко 

знайти систему, у якій допустимість доказів залежить виключно від доказової сили 
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зазначених доказів, тобто достовірності, надійності, точності та сили, критеріїв, 

визначених у Бікові [308]. 

У пункті 259 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипурук і Йонкало проти України» 

зазначено, що вирішення питання про допустимість доказів є в принципі 

прерогативою національних судів, а роль Суду обмежується оцінюванням 

загальної справедливості провадження, докази, здобуті з допомогою заходу, який 

визнано таким, що суперечить статті 3 Конвенції, потребують окремого підходу. 

Згідно з практикою Суду, допустимість як доказів свідчень, отриманих з 

допомогою катувань, для того, щоби встановити відповідні факти у кримінальному 

провадженні, призводить до його несправедливості загалом, незалежно від 

доказової сили таких показань і від того, чи мало їхнє використання вирішальне 

значення для засудження підсудного судом. А в пункті 260 цього рішення 

визначено, що в справі, яка розглядається, Суд визнав, що первинні зізнання 

заявника були отримані від нього в результаті поганого поводження, яке 

прирівнюється до катування в значенні статті 3 Конвенції. Він також зазначає, що 

під час розгляду його справи національні суди визнали ці зізнання допустимими 

доказами. З огляду на принципи своєї практики, наведеної вище, Суд визнає, що це 

звело нанівець саму суть права заявника не свідчити проти себе, незалежно від того, 

яку вагу мали зазначені зізнання в доказовій базі для його засудження й незалежно 

від того, що протягом слідства він зізнавався ще кілька разів [309]. 

У рішенні по справі «Гефгер проти Німеччини» знаходимо таке щодо 

дотримання вимог статті 6 Конвенції. Так, суди країни відмовилися виключити 

докази, отримані на основі заяв, до яких був примушений заявник (так званий плід 

отруйного дерева), і, у крайньому випадку, деякі з цих доказів використовувалися 

для підтвердження правдивості зізнання, зробленого заявником на суді. Однак 

немає підстав стверджувати, що поліцейські й надалі погрожували заявникові під 

час поїздки на місце, де було поховано тіло, для того, щоб отримати речові докази. 

Відповідно, на відміну від ситуації, що склалася в справі «Яллох проти Німеччини» 

[Jalloh v. Germany], скарга № 54810/00, слідчі органи зібрали спірні докази 

посередньо, а не прямого слідства визнання. Звідси випливає, що використання 
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доказів не робить судовий розгляд несправедливим автоматично, хоча і створює 

сильну презумпцію несправедливості. Нове визнання вини заявника на суді зіграло 

важливу роль у винесенні вироку; інші докази мали допоміжний характер і 

використовувалися виключно для того, щоби підтвердити правдивість цього 

визнання. Твердження заявника про те, що він зробив нове зізнання тільки через 

докази, що були отримані в результаті первинного зізнання, яке було зроблене під 

примусом, мають розбіжності з його неодноразовими заявами в національних 

судах, згідно з якими нове зізнання було зроблено добровільно, під впливом каяття, 

і Європейський Суд не впевнений, що він не міг зберігати мовчання або що єдиним 

способом захисту на суді було зізнання. Обставини дозволяють припустити, що він 

просто змінив свою стратегію захисту. Що стосується можливості оскарження цих 

доказів, суд міг на власний розсуд виключити докази, що були отримані 

неналежним чином, і піддати оцінці всі повʼязані з цим інтереси та ретельно 

мотивувати у вироку. За особливих обставин справи заявника, включаючи нагляд 

за ним, який провадився після отримання викупу, і не спростовними доказами, слід 

визнати допоміжний характер доказів, що отримані у результаті первинного 

зізнання для його засудження. Отже, право на захист у звʼязку з цим не зазнало 

порушення [89]. 

У пункті 66 рішення ЄСПЛ у справі «Яременко проти України» ЄСПЛ 

зазначив, що, незважаючи на ці висновки, Верховний Суд України виключив тільки 

частину доказів, які, як встановлено, були отримані з порушенням прав, 

гарантованих Конвенцією. Верховний Суд України, задовольнивши подання 

прокурора, вирішив, що первинні визнавальні покази заявника були єдиним 

порушенням у кримінальній справі щодо нього та що виключення цих доказів не 

вплине на переконливість решти доказів у справі. На думку Суду, це останнє 

питання само собою вимагає ретельного розгляду доказів у цій справі в межах 

повного нового розгляду, а не в рамках дуже обмеженого перегляду, здійсненого 

Верховним Судом України. Суд доходить висновку, що нове рішення, схвалене в 

справі заявника, здебільшого знову ґрунтувалося на тих самих доказах, що були 

отримані з порушенням процесуальних прав заявника, та проте були серйозні 
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твердження, які органи влади так і не спростували, що всі визнавальні покази було 

отримано під примусом, а отже, вони були «плодом отруйного дерева» (див., 

mutatis mutandis, рішення в справі «Гефген проти Німеччини» (Gafgen v. Germany) 

заява № 22978/05, п. 168, ECHR 2010). Зокрема, як заявник, так і інший підсудний 

заперечували свою причетність до вчинення злочину 1998 року та скаржилися, що 

визнали свою вину під примусом. Виключення первинних визнавальних показань 

заявника з переліку доказів істотно підірвало аргумент Верховного Суду України 

щодо того, що його визнавальні покази та визнавальні покази іншого підсудного 

були послідовними й підтверджували одне одного. До того ж, обидва підсудних під 

час судового розгляду відмовилися від усіх своїх визнавальних показів. Решта 

доказів, що наведені Верховним Судом України на підтвердження обвинувального 

вироку щодо заявника, зокрема, ґрунтувалися на результатах судових експертиз та 

єдиному речовому доказі (кейсі з ключами), посилання на які, як видається, не було 

вирішальним для результату провадження. Отже, визнання Верховним Судом 

України заявника винним здебільшого ґрунтувалося на використанні доказів, 

отриманих у порушення Конвенції, як було встановлено в попередньому рішенні в 

справі «Яременко проти України» (Yaremenko v. Ukraine). А в пункті 67 цього 

рішення зазначено, що, Зважаючи на зазначені вище міркування, Суд вважає, що 

під час провадження з перегляду справи заявника Верховний Суд України лише 

закріпив порушення права заявника на справедливий судовий розгляд, його права 

на захист, права на мовчання та права не свідчити проти себе [311]. 

Згідно з О. М. Калачовою, функція ЄСПЛ полягає не у визначенні того, чи є 

конкретний тип доказу, наприклад, доказ, що отриманий незаконно з погляду 

національного законодавства, допустимим. Він повинен дійти висновку, чи є 

заявник винним, чи ні (справа «Барк Хун проти Туреччини», скарга № 17570/04 від 

15 грудня 2009 року). ЄСПЛ акцентує увагу на тому, що допустимість доказів 

регулюється передусім національним законодавством і, як правило, саме 

національні судові органи здійснюють оцінку доказів у провадженні. Завдання 

конвенційних органів полягає не у вирішенні питання, чи належним чином, 

наприклад, покази свідків було долучено як доказ у справі, а у встановленні того, 
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наскільки провадження загалом, включаючи спосіб отримання доказів, було 

справедливим (див. рішення в справі «Аш проти Австрії» (Asch v. Austria), с. 10, 

п. 26). З огляду на це, автор вважає, що функцією ЄСПЛ є не визначення, чи були 

отримані певні елементи доказів незаконно, а швидше вивчення питання, чи 

призвела така «незаконність» до порушення інших прав, що захищаються 

Конвенцією. Інакше кажучи, ЄСПЛ відповідає на питання: чи був судовий процес 

загалом справедливим, включаючи спосіб, у який було отримано докази [133, с. 

141]. 

Великого поширення набуває практика національних судів у своїх рішеннях 

робити посилання на доктрину «плодів отруйного дерева». Деякі з них наведемо. 

Так, у вироку Запорізького районного суду Запорізької області визначено, що 

Європейський суд з прав людини застосував у своїй практиці, зокрема, в рішеннях 

у справах «Балицький проти України», «Тейксейра де Кастро проти Португалії», 

«Шабельник проти України» різновид доктрини «плодів отруйного дерева»: коли 

визнаються недопустимими не лише докази, які безпосередньо були отримані 

внаслідок порушення, а також і докази, які не були б отримані, якби не були 

отримані першими. Отже, допустимі самі собою докази, що були отримані з 

допомогою відомостей, джерелом яких є недопустимі докази, стають 

недопустимими Підсумовуючи сказане та з огляду на вищевикладене, а також 

беручи до уваги концепцію «плодів отруйного дерева», згідно з якою, якщо 

джерело доказів («дерево») є недопустимим, то всі докази, що отримані з його 

допомогою («плоди») будуть такими ж, про що викладено в рішеннях 

Європейського Суду з прав людини, зокрема, «Гефген проти Німеччини» від 30 

червня 2008 року, «Яременко проти України» від 30 квітня 2015 року та інші, суд 

стверджує, що під час процесуального оформлення та закріплення вказаних доказів 

органом досудового розслідування (стороною обвинувачення) не дотримано 

процесуального порядку отримання доказів та не дотримано правил фіксації ходу 

й результатів слідчих (розшукових) дій відповідно до ст. ст. 84-87 КПК України, 

що зі свого боку тягне за собою визнання доказів недопустимими [45]. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
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У вироку Першотравневого районного суду м. Чернівців знаходимо, що 

поряд із вищевикладеним, суд вважає за необхідне застосувати практику 

Європейського суду з прав людини, згідно з якою, у рішеннях у справах 

«Балицький проти України», «Тейксейра де Кастро проти Португалії», 

«Шабельник проти України», різновид доктрини «плодів отруйного дерева»: 

визнаються недопустимими не лише докази, які безпосередньо отримані внаслідок 

порушення, а також і докази, які не були б отримані, якби не були отримані 

першими. Отже, допустимі самі собою докази, отримані з допомогою відомостей, 

джерелом яких є недопустимі докази, стають недопустимими [49]. 

У вироку Вінницького міського суду Вінницької області знаходимо, що суд 

відповідно до ч. 1 ст. 87, п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України приходить до переконання 

про необхідність визнання недопустимими доказами в даному кримінальному 

провадженні: показів свідків: ОСОБА_6, ОСОБА _7, особи з залегендованими 

анкетними даними ОСОБА _3, протоколу огляду покупця від 23.10.2013 року, 

протоколу огляду та помітки грошових купюр та вручення їх покупцю від 

23.10.2013 року, протоколу оперативної закупівлі від 23.10.2013 року, висновку 

експерта від 25.10.2013 року № 1066 за результатами проведення дослідження 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів, 

протоколу предʼявлення свідку ОСОБА _6 особи до впізнання за фотознімками з 

довідкою до протоколу від 24.06.2015 року, протоколу предʼявлення свідку ОСОБА 

_7 особи до впізнання за фотознімками з довідкою до протоколу від 24.06.2015 

року, оскільки дані докази є похідними доказами від визнаної недопустимим 

доказом постанови прокурора прокуратури м. Вінниці ОСОБА _8 про проведення 

контролю за вчиненням злочину від 17.09.2013 року, а тому вони не можуть бути 

визнані допустимими доказами в розумінні ст. 86 КПК України, оскільки 

відповідно до правових стандартів Європейського суду з прав людини являються 

«плодом отруйного дерева», оскільки визнання недопустимими доказів, які стали 

правовою підставою їхнього здобуття тягне за собою визнання недопустимими й 

похідних від них доказів [42]. 
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У вироку Зарічного районного суду м. Суми знаходимо, що з огляду на 

«доктрину плодів отруйного дерева», яка викладена, зокрема, в рішенні 

Європейського суду з прав людини «Гефген проти Німеччини», визнаються 

недопустимими не лише докази, які безпосередньо отримані внаслідок порушення, 

а також і докази, які не були б отримані, якби не були отримані першими, з огляду 

на вимоги ч. 5 ст. 101 КПК України, суд вважає необхідним визнати недопустимим 

доказом також висновки експерта щодо наркотичних засобів, прекурсору та 

вогнепальної зброї (т. 1 а. п. 179-181, 185-187, 191-194, 217-219, 223-226, 230-234), 

оскільки вони ґрунтуються на доказах, які були визнані судом недопустимими [46]. 

«Доктрину плодів отруйного дерева» знаходимо також і в рішеннях 

апеляційних судів, зокрема, в: ухвалі Рівненського апеляційного суду від 28 

березня 2019 року справа № 564/590/17 [390]; ухвалі апеляційного суду Луганської 

області від 25 березня 2019 року справа № 428/8931/15-к [366]; ухвалі Донецького 

апеляційного суду від 18 березня 2019 року справа № 227/5954/15-к [379]; ухвалі 

Львівського апеляційного суду від 11 березня 2019 року справа № 456/1035/17 

[384]; ухвалі Львівського апеляційного суду від 25 лютого 2019 року справа 

№ 297/1807/17 [385]; ухвалі Київського апеляційного суду від 21 лютого 2019 року 

справа № 381/2316/17 [382]; ухвалі Тернопільського апеляційного суду від 20 

лютого 2019 року справа № 607/14707/17 [394] та багатьох інших. 

У «Посібнику з написання судових рішень» знаходимо, що Європейський суд 

з прав людини застосував у своїй практиці, зокрема, в рішеннях у справах 

«Балицький проти України», «Тейксейра де Кастро проти Португалії», 

«Шабельник проти України», різновид доктрини «плодів отруйного дерева»: коли 

визнаються недопустимими не лише докази, які безпосередньо отримані внаслідок 

порушення, а також і докази, які не були б отримані, якби не були отримані 

першими. Отже, допустимі самі собою докази, що були отримані з допомогою 

відомостей, джерелом яких є недопустимі докази, стають недопустимими. 

Положення ч. 1 ст. 87 КПК України повністю відповідають практиці 

Європейського суду з прав людини щодо допустимості доказів [252, с. 156]. 
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Звертає увагу на себе також те, що положення доктрини «плодів отруйного 

дерева» відображені в нормі частини 2 ст. 86 КПК України. Так, норма про те, що 

недопустимий доказ не може бути використаний під час схвалення процесуальних 

рішень чітко вказує на застосування доктрини «плодів отруйного дерева» не лише 

судами. Щодо суду, то діє норма, що на нього (недопустимий доказ – Ю. Ц.) не 

може покликатися суд під час схвалення судового рішення (ч. 2 ст. 86 КПК 

України), а також положення ч. 2 ст. 89 КПК України про те, що, в разі 

встановлення очевидної недопустимості доказу під час судового розгляду, суд 

визнає цей доказ недопустимим, що тягне за собою неможливість дослідження 

такого доказу або припинення його дослідження в судовому засіданні, якщо таке 

дослідження було розпочате [163]. 

Вітчизняні сучасні науковці таким чином визначають сутність доктрини 

«плодів отруйного дерева». Зокрема, Д. Б. Сергєєва  визначила, що «правило про 

плоди отруйного дерева» слід розглядати окремим випадком встановлення 

належності джерела фактичних даних як критерію допустимості доказу в кожному 

випадку оцінки фактичних даних та їхніх процесуальних джерел [285, с. 84]. 

У В. М. Тертишника  знаходимо, що фактичні дані є недопустимими й не 

повинні мати значення доказів, якщо вони:… є «плодами отруйного дерева» – 

доказ, отриманий на підставі заздалегідь недопустимого (фальшивого) доказу;… 

[10, с. 60-61]. 

І. Л. Чупрікова  визначила, що отримуючи один доказ незаконним шляхом, 

створюється джерело – отруйне дерево, яке породить нові докази, але їхня 

допустимість із самого початку буде оспорена, оскільки базою також були 

недопустимі докази. Дана теорія, на думку автора, відображає положення, яке є в 

нинішньому законодавстві. Простіше кажучи, докази, що були отримані 

незаконним шляхом, не можуть бути використані для досягнення мети 

кримінального судочинства ні за яких умов [453, с. 26]. 

У інших країнах підхід до використання «плодів отруйного дерева» такий. 

Так, прецедентне право в Німеччині відкидає цей принцип, оскільки, на його 

думку, немає необхідності карати владу в Німеччині [494]. У Республіці Білорусь 
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подібні методи ніколи не застосовувалися на практиці, тому неможливо точно 

сказати приживеться в Республіці Білорусь така система чи ні [233, с. 103]. У 

§ 168 а КПК Польщі визначено, що докази не можна вважати недопустимими лише 

на підставі того, що вони були отримані з порушенням правил провадження або для 

використання заборонених дій, зазначених у ст. 1 § 1 Кримінального кодексу, крім 

випадків, коли докази були отримані у звʼязку з діяльністю повʼязаною з 

виконанням офіцером державних службових обовʼязків, і в результаті: вбивство, 

навмисне заподіяння шкоди здоровʼю або увʼязнення [503]. 

У КПК Швейцарії «теорія плодів отруйного дерева» знайшла пряме 

законодавче закріплення. Згідно з ч. 4 ст. 141, доказ, який не може бути 

застосований, призвів до отримання іншого доказу, то він також не може бути 

застосований. Наприклад, обвинувачений, після застосування до нього фізичного 

насильства, розповів, де лежать вкрадені речі. Недопустимими будуть не тільки 

його показання, а й речові докази, що були отримані на основі повідомленої ним 

інформації. За змістом цього Кодексу, не має значення, чи могли органи 

кримінального судочинства отримати інформацію про місце знаходження 

викрадених речей іншим чином [350, с. 112-113]. 

Згідно з ст. 75 КПК РФ, докази, що отримані з порушенням вимог КПК РФ, є 

недопустимими. Недопустимі докази не мають юридичної сили й не можуть бути 

покладені в основу обвинувачення, а також використовуватися для доведення 

кожної з обставин, передбачених статтею 73 КПК РФ (предмет доказування – 

Ю. Ц.). До недопустимих доказів відносять: 1) показання підозрюваного, 

обвинуваченого, дані, що отримані під час досудового провадження в кримінальній 

справі за відсутності захисника, включно з випадками відмови від захисника, і не 

підтверджені підозрюваним, обвинуваченим у суді; 2) показання потерпілого, 

свідка, що ґрунтуються на здогаді, припущенні, чутках, а також показання свідка, 

який не може вказати джерело своєї поінформованості; 2.1) предмети, документи 

або відомості, що входять до провадження адвоката в справах його довірителів, що 

отримані під час оперативно-розшукових заходів або слідчих дій, за винятком 
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предметів та документів, що зазначені у частині першій статті 81 КПК РФ; 3) інші 

докази, отримані з порушенням вимог КПК РФ [358]. 

Вищезазначене зумовлює визначення таких висновків: 

1. У вітчизняному законодавстві доктрина «плодів отруйного дерева» 

відображена у ч. 2 ст. 86 та ст. 87, ч. 1 ст. 88, ст. 89 КПК України. 

2. Доктрина «плодів отруйного дерева» має таке процесуальне значення: 

1) через процесуальну діяльність уповноважених КПК України посадових осіб із 

визнання доказів недопустимими; 2) як відсутність фактичних даних у 

кримінальному провадженні (оскільки відсутня одна із властивостей доказів у 

кримінальному провадженні). 

3. Істотними порушеннями прав та свобод людини як підстави визнання 

недопустимими доказів у кримінальному провадженні необхідно вважати 

порушенням засад кримінального провадження. 

4. Зі змісту норм КПК України застосування доктрини «плодів отруйного 

дерева» можливе не лише судом І та ІІ інстанції, але й має застосовуватися 

стороною обвинувачення під час досудового розслідування [421, с. 54-67]. 

До проваджень із перегляду судових рішень необхідно віднести провадження 

за нововиявленими або виключними обставинами, які системно містять положення 

про підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами; право подати заяву про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, строк звернення про перегляд 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, вимоги до 

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами, порядок подання заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами; відкриття кримінального 

провадження за нововиявленими або виключними обставинами; відмова від заяви 

про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

та її наслідки; порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими 

або виключними обставинами; судове рішення за наслідками кримінального 

провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
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Згідно з О. М. Дроздовим, провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами відносять до екстраординарних у звʼязку з тим, що перегляд судових 

рішень вимагає дотримання принципу res judicata. Із метою дотримання цього 

принципу правом подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими 

або виключними обставинами судового рішення суду будь-якої інстанції, яке 

набрало законної сили, вбачається за доцільне наділити не лише сторін 

кримінального провадження, а також потерпілого, його представника та законного 

представника і представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження. Цивільний позивач, його представник і законний представник, 

цивільний відповідач та його представник мають бути наділені правом подати 

зазначену заяву лише в частині, що стосується вирішення цивільного позову. 

Згідно з ученим, належна правова процедура повинна бути встановлена 

кримінальним процесуальним законом. Про неї можна вести мову за наявності 

належної якості законів та судової практики (міжнародна та національна) або ж 

недоліки неналежного рівня якості законів, так би мовити, виправляються якісною 

судовою практикою. І навпаки, про відсутність належної правової процедури 

свідчить відсутність належної якості законів та судової практики або коли 

положення якісних законів не забезпечено єдністю та послідовністю судової 

практики. У Кримінальному процесуальному кодексі України для Великої Палати 

Верховного Суду як органу, який покликаний забезпечувати однакове 

застосування судами норм права, згідно з О. М. Дроздовим, необхідно встановити 

належну правову процедуру перегляду за нововиявленими та виключними 

обставинами остаточних судових рішень, що схвалені під час досудового 

розслідування та які набрали законної сили в порядку провадження, а задля 

запобігання ризику порушення принципу non bis in idem законодавець має 

включити до цієї процедури низку обмежень не лише за колом обставин, а й за 

колом вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами тощо [99, с. 209]. 

С. І. Кравченко  та О. Г. Яновська  визначили, що кожна людина, права якої 

були порушені під час здійснення кримінального провадження, має право на 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
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реалізацію принципу restitutio in integrum. Конвенція є живим інструментом 

захисту прав та основоположних свобод людини й тому констатація ЄСПЛ факту 

порушення прав, хоч деколи і є належною формою сатисфакції для заявника, у 

значній кількості випадків має бути підставою для звернення до національних 

органів із метою відновлення того правового стану, у якому заявник перебував до 

порушення його прав. Остаточне відновлення порушених прав залишається 

кінцевою метою функціонування ЄСПЛ як міжнародної правозахисної інституції. 

Водночас, особа, яка зазнала порушення своїх прав, не завжди може розраховувати 

на їхнє відновлення. Особливості встановлених порушень можуть не передбачати 

для держави обовʼязку, а для заявника права на перегляд судових рішень у справах, 

у яких ЄСПЛ встановив порушення конвенційних прав. Так само, як є нормативно 

визначений процесуальний фільтр для визначення прийнятності касаційного 

перегляду судових рішень, мають бути нормативно встановлені критерії 

допустимості перегляду судових рішень у кримінальному процесі для того, щоби 

реалізувати принцип restitutio in integrum. Водночас необхідним є забезпечення як 

захисту та відновлення порушених прав, так і принципу правової визначеності для 

учасників кримінально-процесуальних правовідносин [159, с. 135]. 

В. Т. Нор  та Н. Р. Бобечко  визначили низку пропозицій до зміни сучасного 

правового регулювання провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами. Так, автори визначили, що ефективність будь-якої судово-

контрольної стадії кримінального провадження значною мірою залежить від 

регламентації кримінально-процесуальної діяльності на відповідному етапі. 

Проведений аналіз порядку провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами надає можливість констатувати, що норми кримінально-

процесуального законодавства, які його регулюють, не є оптимальними, а тому 

потребують удосконалення. Насамперед такий порядок, на наше переконання, має 

здійснюватися за правилами апеляційного провадження. Бажано уточнити перелік 

осіб, уповноважених на подання заяви про перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами. Варто конкретизувати й коло 

судових рішень, що можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними 
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обставинами. Доцільно змінити підхід до визначення суду, що розглядатиме 

кримінальне провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

Потрібно уніфікувати з положеннями глав 31, 32 КПК України процесуальні дії та 

рішення судді (колегії суддів) за наслідками перевірки заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами, а також встановити 

порядок підготовки до розгляду кримінального провадження за нововиявленими 

або виключними обставинами. Не завадить розширити й повноваження суду, що 

переглядатиме судове рішення за нововиявленими або виключними обставинами, 

надавши йому можливість вносити до нього зміни та скасовувати його й закривати 

кримінальне провадження [226, с. 168-169]. 

Вищеокреслене надало змогу визначити, що перегляд судових рішень як 

компонент системи кримінального процесу необхідно аналізувати від дослідження 

реальних систем до встановлення загальних закономірностей, які притаманні 

провадженню в суді апеляційної інстанції, провадженню в суді касаційної інстанції 

та провадженню за нововиявленими або виключними обставинами. 

Усім складникам компоненту перегляду судових рішень притаманно 

цілеспрямованість такої діяльності, алгоритмічність діяльності, результативність 

такої діяльності. Окрім того, що перегляд судових рішень є механізмом 

виправлення судових помилок та гарантією учасників кримінального провадження, 

він є засобом досягнення мети, засобом розвʼязання проблеми, а саме: реалізації 

справедливості в кримінальному процесі як загальнолюдської цінності; показника 

правової захищеності учасника кримінального судочинства; фундаменту 

прогресивного розвитку держави та гарантії захисту особи, суспільства та держави 

від кримінальних правопорушень; охорона прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження. 

Залежно від реалізації учасниками своїх прав на перегляд судових рішень 

змінюється структура системи кримінального процесу. Водночас, таку структуру, 

яка передбачає розгляд кримінального провадження судом першої інстанції, а далі 

провадження в суді апеляційної інстанції, потім провадження в суді касаційної 

інстанції, надалі провадження за нововиявленими або виключними обставинами, 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
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то таку структуру можна назвати лінійною. У випадку повернення справи на новий 

розгляд судом першої або апеляційної інстанції, то така структура набуває ознак 

мережі (див. Додаток 1). 

Під час перегляду судових рішень відображається поведінка системи, 

описується які зміни відбуваються, послідовність етапів, дій, причинно-

наслідкових звʼязків. А рішення судів за результатами перегляду судових рішень 

ще раз підтверджують таку ознаку кримінальної процесуальної системи як її 

динамічність. 

Необхідно визначити, що завдяки провадженням із перегляду судових рішень 

система кримінального процесу набуває ознак функціонування та розвитку як двох 

типів динаміки системи. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Строк протягом якого слідчий або прокурор зобовʼязані внести 

відомості до Реєстру після самостійного виявлення з будь-яких джерел обставин, 

що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення має складати 24 

години з моменту самостійного виявлення. Підтвердженням факту такого 

самостійного виявлення може бути інформація, яка свідчить про вчинення 

кримінального правопорушення й міститься в протоколах слідчих (розшукових) 

дій та негласних слідчих (розшукових) дій, заявах учасників кримінального 

провадження та в інших джерелах. 

Окремим системним питанням початку досудового розслідування, який 

комплексно визначається через системне використання різних галузей знань, є 

Єдиний реєстр досудових розслідувань як одне із сучасних кібернетично-правових 

явищ кримінального процесу.  

У разі невнесення відомостей у ЄРДР, окрім органу досудового 

розслідування, прокурора, необхідно звернутись до слідчого судді зі скаргою.Тому 

процесуальна економія відбуватиметься лише в разі внесення відомостей до ЄРДР.  

Система досудового розслідування складається з таких компонентів:  
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1) Загальні положення досудового розслідування.  

2) Слідчі розшукові дії та негласні слідчі (розшукові) дії.  

3) Процесуальні рішення під час досудового розслідування.  

4) Застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час 

досудового розслідування.  

5) Особливості досудового розслідування в окремих категоріях проваджень.  

Водночас кожен компонент складається з окремих елементів. 

Загальні положення досудового розслідування мають включати в себе 

загальні положення досудового розслідування, що передбачені Главою 19 КПК 

України, а також до компоненту системи досудового розслідування, необхідно 

включати кримінальне процесуальне законодавство та сферу його дії; засади 

кримінального провадження (усі засади кримінального провадження за умови, що 

під час досудового розслідування до провадження був залучений слідчий суддя); 

процесуальний статус сторін, суду та інших учасників кримінального 

провадження; прокурорський нагляд за досудовим розслідуванням; відводи; докази 

й доказування; фіксування кримінального провадження під час досудового 

розслідування та під час розгляду слідчим суддею клопотань і скарг; повідомлення 

під час досудового розслідування; загальні положення процесуальних строків; 

процесуальні витрати; компенсацію шкоди під час досудового розслідування та 

предʼявлення цивільного позову під час досудового розслідування. Необхідно 

також віднести до категорій загальних оскарження рішень, дій чи бездіяльності під 

час досудового розслідування, зупинення досудового розслідування і закінчення 

досудового розслідування та продовження строку досудового розслідування. 

При дослідженні співвідношення залучення експерта під час досудового 

розслідування із слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що  відмінності 

обʼєкта, субʼєктів та змісту залучення експерта чи експертної установи дозволяють 

вести мову про виділення в окрему групу норм, які регулюють таку діяльність під 

час досудового розслідування.  

Досліджуючи системність поняття «доказування» визначено, що 

доказування в кримінальному провадженні, відповідно до КПК України, 
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передбачає комплекс 3-х елементів: збирання, перевірка та оцінка доказів. 

Водночас вони можуть бути як розмежовані в часі, так і відбуватись одночасно. 

Таке збирання, перевірка та оцінка доказів не будуть утворювати повністю 

системність поняття «доказування» без мети доказування. Також системність 

поняття «доказування» деталізується в нормах КПК України, оскільки він регулює 

не лише збирання (ст. 93 КПК України), перевірку (ч. 9 ст. 224 КПК України, ст. 

240 КПК України, ст. 228 КПК України, ст. 242 КПК України) та оцінку доказів (ст. 

94 КПК України), але й підстави, умови, критерії та порядок збирання, перевірки 

та оцінки доказів, водночас і деталізує мету доказування. 

2. Процесуальне рішення під час досудового розслідування необхідно 

розуміти як підсумковий результат оптимального вирішення альтернатив, що 

виникають під час процесуальної діяльності слідчого (прокурора) та є їхнім 

результатом, право на ухвалення якого та порядок передбаченні чинним 

кримінальним процесуальним законодавством. Відповідно, повідомлення про 

підозру, клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру, а також клопотання прокурора про звільнення від 

кримінальної відповідальності необхідно також вважати процесуальними 

рішеннями. 

3. Короткий виклад норм КПК України, які регулюють підготовче 

провадження в суді першої інстанції, є лише невеликою частиною норм КПК 

України, які системно реалізовуються під час підготовчого провадження, а саме: 

про кримінальне процесуальне законодавство, про засади кримінального 

провадження, про суд, сторони та інших учасників кримінального провадження, 

про фіксування кримінального провадження, повідомлення, процесуальні строки, 

процесуальні витрати, відшкодування (компенсація) шкоди в кримінальному 

провадженні та цивільний позов у кримінальному провадженні, заяви та 

клопотання в кримінальному провадженні, заходи забезпечення кримінального 

провадження, у тому числі запобіжні заходи, судові рішення. 

4. Повернення обвинувального акта прокурору можливе з підстав, різних 

за своєю сутністю. Вони визначаються фактичними обставинами такого 
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повернення та їх встановлює суд у підготовчого розгляді кримінального 

провадження шляхом вивчення тексту обвинувального акта.  Так, повернення 

обвинувального акта прокурору під час підготовчого провадження можливе через 

процесуальні помилки, помилки форми обвинувального акта (як документа) та 

помилки у кваліфікації кримінального правопорушення. Достатньо лише однієї 

помилки для повернення обвинувального акта прокурору. 

Безпосередність дослідження доказів судом містить як компонент передачі 

інформації, так і компонент сприйняття. А реалізувати його можна шляхом 

самостійного сприйняття та аналізу процесуальних джерел доказів. Наприклад, 

самостійне зачитування суддею змісту документа, огляд речового доказу, 

задавання питань свідку, потерпілому, експерту тощо. Усе це можливо зробити в 

тому разі, коли матеріали кримінального провадження будуть у суді. Отже, 

системний аналіз норм КПК України та практики його застосування визначає те, 

що матеріали кримінального провадження мають бути передані суду до 

призначення справи до судового розгляду, а саме на підготовчому засіданні. 

Диференційовану форму судового провадження в суді першої інстанції 

поділено на: спрощене провадження щодо кримінальних проступків; провадження 

в суді присяжних; провадження без дослідження доказів щодо тих обставин, які 

ніким не оспорюються (ч. 3 ст. 349 КПК України) («скорочене кримінальне 

провадження»); судове провадження на підставі угоди; судове провадження щодо 

неповнолітніх; судове провадження щодо застосування примусових заходів 

виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної 

відповідальності; судове провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру; судове провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. 

5. Система провадження в суді апеляційної інстанції, провадження в суді 

касаційної інстанції, провадження за нововиявленими або винятковими 

обставинами має як спільні, так і відмінні риси, які необхідно розглянути 

докладніше. 
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Є прямий взаємозвʼязок між тим, що Верховний Суд є судом права із єдністю 

судової практики, яку формує цей Верховний Суд. Простежується чіткий 

функціональний взаємозвʼязок між тим, що Верховний Суд є судом права, а також 

із єдністю судової практики, яку творить цей суд, оскільки межі перегляду судом 

касаційної інстанції, що визначені в ст. 433 КПК України, встановлюють роль 

касаційного суду, як суду права, а відповідно, у своїх рішеннях він висловлює 

правову позицію в справі у конкретному випадку шляхом викладення мотивів, з 

яких виходив суд касаційної інстанції під час ухвалення постанови, і положення 

закону, яким він керувався. 

Істотним порушенням прав людини й основоположних свобод, а також 

істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону є порушення 

будь-якої із засад кримінального провадження. У вітчизняному законодавстві така 

доктрина  відображена у ч. 2 ст. 86 та ст. 87, ч. 1 ст. 88, ст. 89 КПК України. 

Доктрина «плодів отруйного дерева» має наступне процесуальне значення: 

1) через процесуальну діяльність уповноважених КПК України посадових осіб із 

визнання доказів недопустимими; 2) як відсутність фактичних даних у 

кримінальному провадженні (оскільки відсутня одна із властивостей доказів у 

кримінальному провадженні). 

Зі змісту норм КПК України, застосування доктрини «плодів отруйного 

дерева» можливе не лише судом І та ІІ інстанції, але й має застосовуватися 

стороною обвинувачення під час досудового розслідування. 
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РОЗДІЛ 4  

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

 

4.1. Шляхи до вдосконалення використання правових цінностей ЄСПЛ 

у кримінальній процесуальній системі України 

 

Чинне українське кримінальне процесуальне законодавство, що є відносно 

новим за «формою» та частково новим за «змістом», використовується протягом 

семи років. Зрозуміло, що за період реалізації норм Кримінального процесуального 

кодексу України деякі аспекти, що виникали у звʼязку з колізійним їхнім 

застосуванням чи у звʼязку з наявністю прогалин, так чи інакше були частково 

ліквідовані. 

Однак реалізація положень Кримінального процесуального кодексу України 

дає можливість стверджувати, що 7 років, то ще малий час для того, щоби 

кримінальне процесуальне законодавство держави стало таким, яке можна 

використовувати без помилок, які виникають під час кримінальної процесуальної 

діяльності учасників кримінального провадження. 

Таке твердження не лише засноване на змінах до Кримінального 

процесуального кодексу України, що вказує на перетрубацію кримінальної 

процесуальної політики держави, але також й ґрунтується на проблемах 

кримінальної процесуальної практики. Необхідно врахувати, що імперативом у 

цьому є як зміна кримінальної процесуальної політики, так і проблеми 

кримінальної процесуальної практики. Вони є підставами для зміни чинного 

кримінального процесуального законодавства, а реагентом для цього має 

використовуватись ідеальне розуміння дотримання прав людини. 

Права людини, розпочинаючи з часів перебудови, ставали тією рушійною 

силою, яка частково зобовʼязувала до внесення змін у КПК України (1960 року), до 

ухвалення КПК України 2012 року та фактично створення кримінальної 
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процесуальної політики України загалом. А порушення прав людини чи їхнє 

ігнорування, на сьогодні, створюють підвалини для редагування сучасних 

кримінальних процесуальних норм. Адже, у контексті глобалізаційного розвитку 

правових систем сучасності та їхнє зближення, єдиним для всіх є встановлений 

рівень дотримання прав людини та їхнього захисту, які є компасом та ідеальною 

величиною виміру. 

Підтвердженням такої думки є те, що порушення будь-якої норми 

кримінального процесуального законодавства прямо чи опосередковано 

призводить до порушення прав людини. Пояснити це можливо імперативністю 

кримінальних процесуальних норм, однак, не завжди соціальна роль імперативного 

методу правового регулювання зводиться до захисту прав людини. 

Є та були факти порушення прав людини на практиці. І, з огляду на 

положення системного підходу, такий хаос у кримінальному процесі має бути 

відсутнім у кримінальній процесуальній системі. Автором неодноразово були 

помічені грубі порушення чинного кримінального процесуального законодавства 

під час кримінального провадження, а, особливо, під час досудового слідства. Усе 

це має бути усунене з допомогою тих компонентів та елементів кримінальної 

процесуальної системи, які на сьогодні є, а також впровадження нових. Однак опис 

процесуальних порушень, колізій та прогалин вітчизняного кримінального 

процесуального законодавства важно виміряти. Тому, на нашу думку, необхідно 

розглянути та проаналізувати деякі з них. 

Також однією із проблем є «проблема тлумачення» в правозастосовній 

практиці. Теорія права визначає способи тлумачення права, втім, їхнє використання 

на практиці набуває ознак колізійності. Зазвичай, це повʼязано із категоріями 

«зʼясування» та «розʼяснення», які для кожного субʼєкта правозастосовної 

діяльності свої та залежать від рівня освіченості, здатності до логічного мислення, 

наявності життєвого та практичного досвіду тощо. Тому на практиці часто 

зустрічаємо значну кількість проблемних аспектів розʼяснення юридичних норм 

опонентами в кримінальному провадженні і, як результат, виникнення значної 

кількості непорозумінь між учасниками процесуальних дій. Офіційне тлумачення 
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кримінальних процесуальних норм є надзвичайно важливим. Наразі, ми знаходимо 

його в Постановах Пленуму Верховного Суду України, Постановах Пленуму 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

Постановах Верховного Суду, у Рішеннях Конституційного Суду України тощо. 

Однак якщо Рішення Конституційного Суду України мають заздалегідь 

встановлену юридичну силу, то, на жаль, щодо рішень найвищих органів судової 

влади, ситуація нормативно визначена не повністю. 

«Проблема рівності сторін та змагальності» − проблема якою пронизана вся 

кримінальна процесуальна діяльність. Цій проблемі приділена значна частина 

наукових праць, втім, їхня наявність, на жаль, не призводить до раціонального 

вирішення аспектів відсутності реальної рівності сторін у кримінальній 

процесуальній діяльності та їхніх рівних прав. Продовжуючи розгляд попередньої 

проблеми (проблеми різного тлумачення), зазначимо, що Кримінальний 

процесуальний кодекс України надає набагато більші повноваження професійного 

тлумачення чинного кримінально-процесуального законодавства стороні 

обвинувачення, ніж стороні захисту. Оскільки кримінальне провадження є 

правозастосуванням, що ґрунтується на зʼясуванні та спробі розʼяснення органами 

досудового розслідування, під наглядом прокуратури, власного тлумачення 

кримінальних та кримінальних процесуальних норм щодо конкретного випадку 

(юридичної справи). Водночас сторона захисту наділена дещо вужчими 

повноваженнями щодо можливості розʼяснення власної думки під час досудового 

слідства, зокрема на практиці часто обмежена в часі. Зазначимо лише, що вести 

мову про рівність сторін та про рівні права на збирання та подання до суду речей, 

документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших 

процесуальних прав у кримінальному провадженні можна лише під час судового 

розгляду справи. 

І якщо проблеми «тлумачення» можна вирішити на рівні нормативно-

правових актів шляхом прийняття імперативних норм, то проблема «рівності та 

змагальності» містить частково субʼєктивний елемент і вирішення його засобами 

правового регулювання неможливе та безперспективне. Однак встановлення 
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рівних умов для дотримання прав і свобод людини і громадянина, відповідно до 

міжнародних стандартів, є необхідним і правильним [434, с. 186-187]. 

Такими регіональними стандартами є також практика ЄСПЛ. 83 % опитаних 

практичних працівників  використовують у своїй діяльності практику ЄСПЛ. 

Цілком можливо, що поняття, вміщенні в кримінально-процесуальних 

кодексах та інших законодавчих актах, які стосуються сфери кримінального 

судочинства, відбивають та охоплюють багато – якщо не всі – з вимог Європейської 

конвенції в питанні кримінального процесу. Однак лише їхнє практичне 

застосування визначає те, чи були справді дотримані вимоги Європейської 

конвенції.  Врахування того, як Європейський суд та колишня Європейська комісія 

тлумачили й застосовували положення Європейської конвенції в конкретних 

обставинах, може слугувати практичним орієнтиром, коли йдеться про тлумачення 

та застосування норм кримінально-процесуальних кодексів та інших законодавчих 

актів, які стосуються сфери кримінального судочинства, гарантуючи тим самим, 

що взяте за статтею 1 Європейської конвенції зобов’язання забезпечувати 

викладені в ній права та свободи буде належним чином виконано [191, с.15]. 

Згідно з В. В. Ільковим, 9 листопада 1995 Україна стала членом Ради Європи. 

Набуття членства в Раді Європи є одним із найбільш важливих кроків та 

необхідним критерієм для інтеграції та вступу до Європейського Співтовариства. 

Саме європейські інтеграційні процеси стали ключовими напрямами подальшого 

здійснення правової реформи в Україні, реформування системи судоустрою, 

запровадження основних фундаментальних принципів та стандартів на основі 

положень Європейської Конвенції про захист прав людини й основоположних 

свобод, реалізації принципів «верховенства права» та «права на справедливий суд», 

створення ефективного механізму захисту прав свобод та інтересів особи з боку 

органів публічної влади через запровадження системи адміністративних судів та 

застосування судами положень Конвенції та практики Європейського суду з прав 

людини як джерела права [129, с. 83]. З моменту ратифікації Конвенції в Україні 

питання забезпечення верховенства людини над державою, перетворення її на 
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субʼєкта не тільки конституційного, а й міжнародного права, набуває практичного 

характеру [457]. 

Практика Європейського суду з прав людини охоплює широке коло питань, 

що постають у звʼязку з застосуванням положень Європейської конвенції з прав 

людини та Протоколів до неї. Секретаріат Суду публікує низку матеріалів, щоби 

допомогти в розумінні практики та офіційних текстів Суду [466]. Збільшення ролі 

ЄКПЛ та рішень ЄСПЛ в українському праві є, безумовно, необхідним, та 

допоможе не лише покращити рівень захисту прав людини, а й наблизити Україну 

до цінностей спільного європейського конституційного простору, що зараз активно 

формуються [107, с. 88]. 

А. А. Стрижевська  зазначила, що рішення ЄСПЛ, які стосуються констатації 

порушення Україною взятих на себе зобовʼязань, є визначальними для 

імплементації та застосування практики згаданого суду в Україні [63, с. 8]. ЄКПЛ 

та рішення ЄСПЛ справді формуються, як «конституційний інструмент», та 

становлять важливу частину українського конституційного права, є надбанням та 

втіленням європейських конституційних цінностей. Проте, в Україні все ще 

побутує доволі скептичне ставлення до норм Конвенції [107, с. 89]. Водночас 

учений М. Є. Шумило наголосив, що в науці кримінального процесу і 

законодавстві пострадянського простору поступово – не без ускладнень і 

контроверз, коків уперед і двох кроків назад – таки відроджуються європейські 

постулати кримінального процесу [462, с. 25]. 

О. В. Буткевич, говорячи про значення рішень ЄСПЛ у правозастосовній 

практиці України, вказала не досить коректне тлумачення у вітчизняній правовій 

теорії та нормативній практиці самого поняття «рішення ЄСПЛ». Так, під рішенням 

ЄСПЛ розуміється, зазвичай, таке його рішення в справі проти України, у якому 

визнано порушення Конвенції, що передбачає справедливу сатисфакцію, або 

дружнє врегулювання (зазначене визначення містить ст. 1 Закону України «Про 

виконання рішень…»). Тобто, в кожному з перелічених трьох випадків йдеться про 

рішення, яким визнано порушення Україною ЄКПЛ. Водночас стандарти та 

принципи Суду щодо захисту прав людини можуть міститися і в рішеннях про 
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неприйнятність справи. Обмежуючи поняття рішення Суду лише рішеннями в 

справах проти України, вітчизняне законодавство позбавляє можливості 

національні суди застосовувати стандарти і принципи ЄСПЛ, що містяться в 

рішеннях справ проти інших держав (утім, слід вказати, що зазначене положення 

характерне для законодавства більшості країн) [32, с. 13]. 

Згідно з Т. А. Стояновою, інститут застосування рішень ЄСПЛ є, за своєю 

суттю, різновидом судового прецеденту. Предметом дослідження не є правова 

природа судового прецеденту – це питання є більш теоретичним та ширшим ніж 

оголошений обʼєм дослідження, тому увага на визначенні прецеденту буде 

зосереджена тільки опосередковано. А судовий прецедент як джерело 

законодавства не є знайомим для національної системи права, як наслідок системи 

законодавства, а, тим самим, і для правової свідомості суддівського апарату. Якщо 

він не є знайомим, тільки імплементацією до внутрішнього законодавства та 

зобовʼязання в законодавстві його виконувати, то не буде мати швидкої 

ефективності та дієвої роботи. Такий механізм, як інерція, особливо в 

багатоструктурному державному механізмі, як судова система, а тим більше не 

узгодженість внутрішнього законодавства, не дасть відразу прийняти та 

впровадити нове джерело право – судовий прецедент [322, с. 55]. 

Відповідно до О. В. Басая  та В. В. Кощинця  питання застосування 

прецедентного права Європейського суду з прав людини в Україні вже не має 

дискусійного характеру, а, навпаки, має практичне значення та стабільну правову 

основу [17, с. 13]. У кримінальному провадженні такою основою є норми 

Конституції України (зокрема, преамбула, ст. 3, 8, 9 Конституції України), 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини і Протоколів до неї, 

ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 9 КПК України, а також Закону України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 року 

№ 3477-IV [115]. На думку П. В. Пушкара, Конвенція та практика Суду набувають 

особливого значення в контексті завдань кримінального провадження відповідно 

до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України [263, с. 145]. 
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Водночас використання практики ЄСПЛ, що не так давно було досить 

невідомим для правозастосувача, створило та продовжує породжувати проблеми її 

використання. Так, 24 % опитаних вважають, що використовувати практику ЄСПЛ 

має лише суд, 8 % – суд, сторона захисту та сторона обвинувачення, 3 % – суд, 

сторона захисту, сторона обвинувачення та потерпілий, а 60 % вважає, що суд, 

сторони кримінального провадження, потерпілий та усі інші учасники 

кримінального провадження.  

У 2015 році І. І. Забокрицький  провів соціологічне опитування, одне із 

запитань якого було «як часто під час здійснення вашої професійної діяльності ви 

використовуєте рішення ЄСПЛ (вкажіть за шкалою від 1 до 5, де 1 (взагалі не 

використовую), 5 (використовую дуже часто)». В опитуванні взяли участь 47 

респондентів і було встановлено такі результати. У відповідь на перше запитання 

було встановлено середній результат у 2.02, на друге – у 3.06 (в органах судової 

влади – 2.54 та 3.27; в органах прокуратури – 1.76 та 3.17; у приватній 

практиці/юридичних компаніях – 1.94 та 2.84). Згідно з аналізом автора, частота 

використання практики Суду під час здійснення професійної діяльності 

залишається все ще дуже низькою, значно не дотягуючись навіть до середнього 

показника. Водночас найбільший результат показало опитування в органах судової 

влади, а найменший – в органах прокуратури [107, с. 86-87]. 

Аналіз національної судової практики, проведений П. І. Пархоменком, 

безсумнівно, свідчить про важливість наведених міжнародних стандартів та їхню 

імплементацію в національне законодавство, але також демонструє нам низку і 

негативних прикладів, що свідчать про неправильне розуміння змісту прав людини, 

закріплених у Конвенції, підходів Європейського Суду і його правової природи 

[241, с. 139]. 

В. В. Гладкий  стверджує, що, намагаючись належним чином дотримуватися 

вимог Конвенції, (відповідно: сприяти пануванню права та не рекрутувати до так 

званого корупційного конгломерату) органи правосуддя мають враховувати 

практику ЄСПЛ. Утім, на думку автора, врахування відповідного досвіду на 

практиці ускладняються низкою обʼєктивних та субʼєктивних проблем 
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теоретичного та похідного практичного характеру. Основними з них можна назвати 

такі проблеми: 

1. Проблематика організаційного характеру. Вказана проблема 

обʼєктивована тим, що прокурори та судді до сьогодні залишаються недостатньо 

обізнаними в розумінні та застосуванні рішень ЄСПЛ, на що негативно впливає 

відсутність офіційних джерел опублікування перекладених українською мовою 

рішень Суду (не лише щодо України, адже тлумачення Конвенції виявляється в 

усіх рішеннях Страсбурзького суду). Також негативним чином позначається 

високий рівень навантаження на суддів, результатом чого є те, що судді не завжди 

обʼєктивно спроможні витрачати власний час на вивчення практики ЄСПЛ (її 

актуалізацію) та можливостей для застосування рішень Суду у відповідних 

провадженнях. 

2. Проблематика застосування рішень ЄСПЛ, що не відповідають 

Конституції України. Якщо раніше однією з найважливіших проблем застосування 

практики ЄСПЛ органами правосуддя в їхній правозастосовній практиці була 

відсутність законодавчого закріплення рішень ЄСПЛ як найважливішого джерела 

права, то на сьогодні в ст. 8 Кримінального процесуального кодексу України 

встановлюється правило, відповідно до якого кримінальне провадження в нашій 

державі здійснюється з дотриманням принципу верховенства права, що 

застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (це правило також відображено у 

ч. 5 ст. 9 Кодексу). З огляду на це відсутні практичні підстави для того, щоби 

стверджувати, що рішення Страсбурзького суду носять у нашій державі 

субсидіарний характер, адже суд у кожному випадку виносить рішення, яким 

культивує панування права в державі та суспільстві, а саме – керуючись принципом 

верховенства права, що процесуально реалізується крізь призму рішень ЄСПЛ. 

Отже, не врахування практики Суду, коли її врахування є важливим – це виклик 

пануванню права в суспільстві та державі [69, с. 36-37]. 

Аналіз масиву судових рішень із посиланням на Конвенцію, згідно з 

О. В. Сердюком, дозволяє визначити перелік типових недоліків національної 
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практики, які можна визнавати індикаторами актуалізації певних теоретичних 

аспектів судової імплементації Конвенції: 

1) Залишається досить високим рівень декларативних, формальних посилань 

на Конвенцію, а також посилань, де сумнівною є наявність звʼязку Конвенції та 

предмету судового розгляду. Декларативність посилання на Конвенцію та 

практику ЄСПЛ має багато проявів та особливостей. Найчастіше вона означає 

просте «прагнення судді бути сучасним і підтвердити прихильність до 

європейського права» або є проявом формального виконання вказівок вищих судів 

про необхідність застосування Конвенції. 

2) Нечіткими є уявлення суддів про субʼєктний склад судових спорів, щодо 

яких може бути застосовано ті чи інші положення Конвенції. 

3) Рідкісними є ситуації, коли посилання на практику ЄСПЛ є результатом 

самостійного та зумовленого обставинами конкретної справи вибору судді, а не 

використанням чи то правової позиції вищого суду, чи то рішень своїх колег. 

4) Проблемою є «надмірність посилання», навіть у тих випадках, коли 

посилання є доречним та сумісним із предметом розгляду. У рішенні наводяться 

посилання на однотипні рішення, які фактично дублюють певну правову позицію. 

У таких випадках до половини тексту мотивувальної частини складають хаотичні 

цитати із рішень ЄСПЛ, що наводяться (відбираються) за незрозумілими 

критеріями й у такому ж нераціональному порядку наводяться в тексті. 

5) Досить помітною проблемою стає маніпулятивне застосування практики 

ЄСПЛ. Зі збільшенням частоти використання суддями рішень ЄСПЛ буде 

збільшуватись і масштаб цієї проблеми. Її сутність не обовʼязково означає 

винесення незаконного чи сумнівного рішення (наприклад, з корупційним 

підтекстом). Загалом це практика використання позицій (і тексту) рішення ЄСПЛ у 

спосіб, що відповідає не його змісту й обставинам справи, а «потребам судді» щодо 

обґрунтування власного рішення або його «належного декорування». 

6) Проблемою є відсутність чіткого розрізнення «правових позицій ЄСПЛ 

(«прецеденту»)» та «мотивації/аргументів ЄСПЛ у конкретній справі». 
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7) Потребує додаткового зʼясування доцільність використання практики 

ЄСПЛ у випадках, коли національний закон дає чітку та однозначну позицію [287, 

с. 19-24].  

Про істотні проблеми в застосуванні практики ЄСПЛ під час розгляду та 

вирішення справ у національних судах зазначає О. Гаврилюк. Автор стверджує, що 

повʼязані ці проблеми передусім із недоступністю рішень ЄСПЛ, ухвалених проти 

інших держав, через відсутність їхніх перекладів, а також браком загальної 

культури та навичок застосування практики ЄСПЛ як серед учасників процесу, так 

і серед суддів, що потребує невідкладних заходів із боку держави, повʼязаних зі 

створенням відповідних баз даних із доступними перекладами практики ЄСПЛ 

українською, а також вироблення певних рекомендацій вищих судових інстанцій 

та надання ними прикладів застосування відповідних джерел права під час 

відправлення правосуддя, що здатне підвищити загальну культуру застосування 

практики ЄСПЛ під час відправлення правосуддя в судах нижчих інстанцій [65, 

с. 237]. 

Водночас необхідно звернути увагу, що практика ЄСПЛ беззаперечно має 

вплив на правозастосовну діяльність, але, загалом, він є значно ширшим. Системне 

впровадження європейських цінностей із захисту прав людини може мати різні 

сфери впливу. Так, В. А. Завгородній  дійшов до висновку, що практиці ЄСПЛ як 

джерелу правового впливу притаманні такі ознаки: а) є основою реального 

функціонування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод; 

б) являє собою сукупність ідей (правових позицій), на яких ґрунтується правовий 

вплив; в) здійснює інформаційний, психологічний, виховний 

(ціннісноорієнтаційний), правоохоронний, соціальний та регулятивний впливи на 

свідомість та поведінку субʼєктів юридичної діяльності; г) забезпечує формування 

у свідомості людей нових суджень, правових установок, правових мотивів та 

правового інтересу до Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод; д) є місцем (середовищем) звідки беруться знання про Конвенцію як 

правове явище, що є джерелом права; е) породжує правові наслідки, оскільки 
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зумовлює виплату справедливої сатисфакції та необхідність вжиття заходів 

індивідуального та загального характеру [110, с. 79]. 

Аналіз практики ЄСПЛ на найвищому рівні узагальнення дає можливість 

зробити висновок про те, що використання правових цінностей ЄСПЛ у 

кримінальній процесуальній системі України можливе з позиції правильного 

застосування принципів тлумачення Конвенції про захист прав і основоположних 

свобод людини. Адже обсяг рішень ЄСПЛ та визначення в них правових цінностей 

узагальнити можливо за декількома критеріями. А саме: за критерієм порушення 

окремої статті Конвенції та Протоколів до неї, або групи статей; за критерієм виду 

судочинства, у якому таке порушення відбулося; за критерієм держави тощо. 

Однак саме принципи тлумачення Конвенції та Протоколів до неї на 

найвищому рівні узагальнення дозволяють визначити обсяг правових цінностей, 

які адмініструє Конвенція та Протоколи до неї. 

У І. В. Павленко  зазначено, що принципи тлумачення Конвенції варто 

розуміти як основні інструментарії, якими ЄСПЛ керується під час вирішення 

справ. Автор зазначив, що в національному законодавстві, передусім у всіх 

процесуальних кодексах, також передбачені принципи здійснення правосуддя, як-

от: верховенство права, законність, демократизм, рівність перед законом та судом 

та інші. ЄСПЛ у своїх рішеннях також повсякчас керується вказаними принципами. 

У своїх дослідженнях автор вказує такі принципи тлумачення Конвенції: принцип 

неілюзорності прав, гарантованих Конвенцією; принцип субсидіарної ролі ЄСПЛ; 

принцип автономності тлумачення Конвенції; принцип юрисдикції та 

екстериторіальності; принцип законності; принцип необхідності в демократичному 

суспільстві; принцип пропорційності. Автор підсумував, що ці принципи чітко не 

зазначені ані в Конвенції за своїм переліком (на відміну від, наприклад, 

Кримінального процесуального кодексу України), ані в будь-яких інших 

документах на кшталт рекомендацій, резолюцій тощо. ЄСПЛ під час здійснення 

правосуддя керується цими загальними засадами, виходячи не з «букви закону», а 

з його «духу», тобто витлумачує їх із конкретних статей Конвенції. Це сприяє 

широкому погляду на речі. Зауважимо, що такий підхід до здійснення правосуддя 
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історично не був притаманним для вітчизняної практики [234, с. 406-408]. Схоже 

знаходимо і в С. В. Шевчука [457]. 

Вищевикладене щодо не типовості для вітчизняного кримінального процесу 

підтверджується і юридичною термінологією, яку використовує ЄСПЛ, зокрема 

щодо заяв у кримінальних провадженнях: «поза розумним сумнівом», «…має 

негайно постати…», «розумний строк», «плоди отруйного дерева», «особлива 

ретельність», «…без зволікання…», «обсяг, суворо необхідний», «відповідний 

час… відповідні умови», «вимагається інтересами правосуддя», «недостатні 

засоби», «передбачуваність закону», «явна несправедливість норм закону», 

«необхідність у демократичному суспільстві» тощо. Однак, як нами зазначалося 

раніше, деякі з цих тверджень не лише увійшли до норм КПК України, а й 

застосовуються в судових рішеннях. 

У Л. А. Цвігун  визначені такі принципи: принцип пропорційності та 

забезпечення рівноваги інтересів; принцип ефективного й динамічного 

тлумачення; принцип забезпечення правової визначеності (принцип дотримання 

прецеденту); принцип забезпечення певної свободи національного розсуду; 

принцип автономного тлумачення; принцип врахування загальновизнаних 

міжнародних стандартів і принципів міжнародного права; принцип забезпечення 

мінімальних гарантій прав і свобод людини. Авторка зазначає, що дані принципи 

надають широкий спектр можливостей тлумачення норм Європейської конвенції 

про захист прав людини й основоположних свобод та дозволяють комплексно 

захистити права людини. Саме застосування принципів тлумачення Конвенції 

унеможливлює вузьке трактування прав, що гарантуються конвенцією. Принципи 

тлумачення Суду мають широкий вплив на правові системи Європи та поступово 

впроваджуються в судовому розгляді держав-членів Ради Європи [409, с. 530-535].. 

Н. Л. Лехник, досліджуючи найпоширеніші методи тлумачення Конвенції 

про захист прав людини та основних свобод 1950 року, які використовуються 

Європейським Судом з прав людини під час розгляду ним справ, що надходять від 

громадян держав-учасниць Конвенції, визначила найважливіші види (методи) 

тлумачення Європейської конвенції, такі як: еволюційне тлумачення; автономне 
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тлумачення; порівняльне тлумачення; межі оцінювання; принцип пропорційності; 

сподівання на повноваження, що застосовуються (т. зв. теорія «implied powers»). 

Авторка дійшла висновку, що всі згадані вище методи є не єдиними, які застосовує 

Європейський Суд з прав людини під час тлумачення Європейської конвенції. 

Адже так само, як не немає двох однакових справ, не може бути застосовано й 

абсолютно однозначних підходів та використано стандартні методи під час 

вирішення кожної справи. Лише творчий підхід та високий професіоналізм у виборі 

й використанні методів суддями можуть сприяти обʼєктивному і всесторонньому її 

розгляду [178, с. 33-35]. 

С. В. Шевчук  визначив такі принципи тлумачення конвенції: як принцип 

пропорційності та принцип stare decisis, або судового прецеденту. Автор 

підсумував, що нові принципи та методи тлумачення Конвенції, які є прямим 

наслідком якісного розвитку міжнародного та конституційного права країн 

західних демократій, дадуть можливість змінити дещо спрощені підходи та методи 

тлумачення норм про права людини в Україні [457]. 

За матеріалами лекції Маркіяна Бема З. З. Суховерська  опублікувала такі 

принципи Конвенції та межі втручання в гарантовані права: принцип законності, 

принцип пропорційності втручання, субсидіарність [330]. 

В. А. Завгородній  визначив такі специфічні принципи тлумачення, які були 

вироблені самим судом: пріоритет цілей Конвенції як особливої гарантії прав 

людини на регіональному рівні; ефективність і реальність; принцип обʼєктивного 

тлумачення Конвенції; принцип еволюційного тлумачення; принцип відмови від 

абстрактного контролю; відповідності і пропорційності [109, с. 31-32]. 

Чотири ключових принципи Європейської конвенції про захист прав людини 

й основних свобод названо І. О. Тищенковою  основними принципами прав 

людини: законність, пропорційність, потреба, відповідальність [341, с. 14-15]. 

Також авторка дійшла висновку, що як у доктрині, так і в практиці міжнародного 

права визнано, що особлива природа міжнародних правозахисних договорів не 

може не переломлюватися через їхнє особливе тлумачення: зокрема, вона жадає від 

інтерпретатора додання вирішального значення їх обʼєкту й меті з можливим 
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ігноруванням водночас інших засобів і способів трактування. Іншими словами, 

специфічна природа зазначених договорів повідомляє процесові їх розʼяснення 

цільову орієнтацію. Досягнення ефективного захисту прав людини стає головним 

мірилом для зважування найбільш адекватної реалізації державою цих прав. Будь-

який нормативний акт може розумітися по-різному, бо в самому тексті не 

конкретизується значення вживаних термінів і не зазначаються потенційні 

можливості норми, яка в ньому закріплюється. Метод, з допомогою якого суддя 

здійснює тлумачення, відіграє вирішальну роль. На практиці ж не має чітко 

визнаних методів цього процесу, жоден із них не є обовʼязковим [341, с. 26-27]. 

М. В. Мазур  і С. Р. Тагієв  визначили такі принципи тлумачення Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод: принцип ефективного й 

динамічного тлумачення та принцип забезпечення правової визначеності (принцип 

дотримання прецеденту); принцип пропорційності та забезпечення рівноваги 

інтересів; принцип забезпечення певної свободи національного розсуду; принцип 

автономного тлумачення; врахування загальновизнаних міжнародних стандартів і 

принципів міжнародного права; принцип забезпечення мінімальних гарантій прав 

і свобод людини [189, с. 124-165]. Водночас автори зазначають про методи 

тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: 

філологічне тлумачення, історичне тлумачення; телеологічне тлумачення; 

системне тлумачення; функціональне тлумачення [189, с. 166-191]. 

М. Марохіні  дослідила чотири принципи самообмеженого тлумачення, 

якими користується Суд: інтенціоналізм, текстуалізм, доктрина розсуду; доктрина 

четвертої інстанції. Авторка визначила, що принципи тлумачення судової 

діяльності поділяться таким чином: доктрина автономної концепції; доктрина про 

живий інструмент (еволюційна інтерпретація); доктрина про ефективність 

(інноваційна інтерпретація). Згідно з авторкою, сьогодні не зрозуміло, коли й чому 

Суд вдається до певного принципу тлумачення. Хоча здебільшого Суд вказує на 

необхідність ефективного та практичного захисту прав відповідно до сучасних 

умов, використовуючи тим самим живий інструмент та доктрину ефективності, він 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
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періодично повертається до судових принципів самообмеженого тлумачення [488, 

с. 67, 75, 83]. 

Хоча традиційні дослідження прецедентного права здійснюють велику 

допомогу у виявленні розсуду, який застосовано в конкретних умовах і у даний час, 

згідно з Стівеном Гріром, виникає необхідність у визначенні видів (типів) розсуду 

за рахунок інтерпретаційних процесів, які присутні або відсутні в системі 

Конвенції [495, с. 14]. Автор дослідив такі принципи тлумачення Конвенції як: 

ефективний захист, законність, демократія, спільність, автономність та еволюція в 

інтерпретації, субсидіарність та перегляд, пропорційність, гармонізація та 

плюралізм [495, с. 15-21]. 

Тлумачення ЄСПЛ права на життя та заборони катувань, що не підлягають 

порушенню прав, дотримувалися й інші наглядові органи на міжнародному рівні. 

Сам Суд часто повʼязував власний аналіз із ширшими тенденціями міжнародного 

права в галузі прав людини, як це було у випадку із забороною смертної кари в 

справі Öcalan v. Turkey (2005). У питанні про вимушене зникнення (Kurt v. Turkey, 

1998) Суд дотримувався інтерпретаційного процесу, який був обраний 

Міжамериканським судом із прав людини та Комітетом ООН із прав людини [527, 

с. 250]. 

Беззаперечно правильною є думка про те, що в центрі уваги інтерпретатора 

повинні бути права людини, що виступають мірилом оцінки правомірності тих чи 

інших дій або бездіяльності держав-учасниць Конвенції. Це, безумовно, впливає як 

на формування системи принципів тлумачення конвенційних норм, так і на вибір 

методу тлумачення в кожному конкретному випадку [189, с. 130]. Підтримуючи 

їхню позицію про те, що особливості інтерпретації положень Конвенції доцільно 

розглядати тільки в контексті практики Європейського суду з прав людини [189, 

с. 126], звернемо увагу на відображення такого тлумачення в практиці ЄСПЛ. 

Умовно поділимо тлумачення в рішеннях ЄСПЛ за такими критеріями: 

2. Загальні положення щодо тлумачення норм Конвенції Судом: 

– Суд ніколи не розглядав положення Конвенції як єдиний взірець для 

тлумачення закріплених у ній прав і свобод. Він віддавна вважає, що один із 
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головних принципів застосування положень Конвенції полягає в тому, що ці 

положення не існують у вакуумі. Зокрема, Конвенція, як міжнародний договір, має 

тлумачитись за правилами, які перераховані Віденською Конвенцією від 23 травня 

1969 року про право міжнародних договорів. Відповідно до цього правового 

документу, Суд, аби тлумачити Конвенцію, використовує звичайне значення 

термінів у їхньому контексті, а також у світлі обʼєкта й цілей положень, у якому 

вони застосовуються. Він має враховувати, що йдеться про контекст договору про 

ефективний захист особистих прав людини, і що Конвенція має прочитуватись як 

єдине ціле і тлумачитися так, аби зберегти гармонію і внутрішню узгодженість між 

різними положеннями. Слід також брати до уваги всі правила міжнародного права, 

дотичні до відносин між державами-учасницями, і тому Конвенція має 

тлумачитися тільки в спосіб, який узгоджував би її з іншими нормами 

міжнародного права, складником яких вона є. Предмет і мета Конвенції як 

правового документа, покликаного захищати людей, вимагають тлумачити й 

застосовувати її положення в спосіб, який зробив би її вимоги конкретними й 

ефективними (Rantsev проти Кіпру й Росії, §§ 273-275) [92, с. 5-6]. 

– Здійснюючи тлумачення, Суд має керуватися тим, що предмет і мета 

Конвенції, як засобу захисту людей, вимагають розуміти й застосовувати її 

положення в спосіб, який робить їхні вимоги конкретними й дієвими (McCann і 

Інші проти Сполученого Королівства, § 146) [91, с. 6]. 

– Незважаючи на те, що Суд формально не зобовʼязаний дотримуватися своїх 

попередніх судових рішень, не повинен відступати без поважних причин від 

прецедентів, передбачених у попередніх справах, в інтересах правової 

визначеності, передбачуваності та рівності перед законом. (див., наприклад, 

Chapman v. the United Kingdom [GC], № 27238/95, ECHR 2001-I, § 70). Однак, 

оскільки Конвенція – це насамперед система захисту прав людини, Суд повинен 

враховувати зміни, що відбуваються, у межах держави-відповідача та в межах 

Договірних Держав, і реагувати, наприклад, на будь-яку конвергенцію, що 

розвивається відповідно до стандарту, якого необхідно досягти (див. серед інших 

рішення Cossey, p. 14, § 35, and Stafford v. the United Kingdom [GC], № 46295/99, 
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рішення від 28 May 2002, опубліковано в ECHR 2002, §§ 67-68). Надзвичайно 

важливим є те, що Конвенція тлумачиться та застосовується в спосіб, який робить 

її права практичними та ефективними, а не теоретичними та ілюзорними. 

Нездатність Судом дотримуватися динамічного та еволюційного підходу дійсно 

ризикує зробити його перешкодою для реформ чи вдосконалення (див. вище 

цитоване рішення Stafford v. the United Kingdom, § 68) [480]. 

– У рішенні в Справі Airey v. Ireland (Application № 6289/73) Суд визначив, 

що Конвенція покликана гарантувати не теоретичні чи ілюзорні права, а права 

практичні та ефективні (п. 24) [479]. 

2. Тлумачення норми статті Конвенції: 

– З огляду на особливий характер кримінальних проваджень щодо статевих 

злочинів, стаття 6 § 3 d) не може тлумачитись як така, що в кожному випадку 

зобовʼязує, аби під час перехресного допиту або в іншій спосіб, питання задавав 

безпосередньо сам обвинувачений чи його захисник (S. N. проти Швеції, § 52; W. S. 

проти Польщі, § 55) [93, с. 55]. 

– Суд повторює, що пункт 2 статті 5 Конвенції містить первинну гарантію 

того, що будь-яка затримана особа повинна знати, чому її позбавляють свободи. 

Згідно з цим положенням кожна затримана особа має бути повідомлена простою, 

непрофесійною, зрозумілою для неї мовою про основні юридичні і фактичні 

підстави її затримання, щоби вона мала можливість, якщо вважатиме за потрібне, 

звернутися до суду з оскарженням законності затримання (див. згадане вище 

рішення в справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», 

п. 40) [272]. 

– Суд покликається на статтю 17, як допомогу в тлумаченні основних 

положень Конвенції. Щодо своєї особливої функції, стаття 17 часто 

використовується для підтвердження висновку про необхідність втручання в права 

заявників. Той факт, що заявник намагається використати право Конвенції з метою, 

яка суперечить тексту та духу Конвенції, сильно впливає на оцінювання 

необхідності оскарженого втручання (Williamson проти Німеччини (ріш.), § 26) 

[496, с. 16]. 
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– Коли йдеться про доступ до медичних послуг, то Суд обережно ставиться 

до тлумачення статті 8 у спосіб, який вимагатиме значних державних ресурсів, 

оскільки державні органи, знаючи про попит до системи охорони здоровʼя і про 

кошти, наявні для задоволення такого попиту, перебувають у кращому становищі, 

аби здійснювати цю оцінку, ніж міжнародний суд (Pentiacova і Інші проти Молдови 

(dec.)) [95, с. 25]. 

– У випадках міжнародного викрадення дитини зобовʼязання, котрі стаття 8 

покладає на держави-учасниці, мають бути витлумачені з урахуванням, зокрема, 

Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 

від 25 жовтня 1980 року (Iglesias Gil і A. U. I. проти Іспанії, § 51; Ignaccolo-Zenide 

проти Румунії, § 95) і Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року (Maire 

проти Португалії, § 72) [95, с. 56]. 

– Суд також встановив, що статтю 3 Конвенції не можна тлумачити як таку, 

що вимагає виконання будь-якого бажання та вимоги увʼязненої особи щодо 

лікування (див. рішення від 29 вересня 2005 року в справі «Метью проти 

Нідерландів» (Mathew v. the Netherlands), заява № 24919/03) [310]. 

– У деяких випадках застосування сили представниками держави, які діють 

поза межами її території – на законних чи незаконних підставах – може перевести 

особу, взяту в такий спосіб під контроль органів влади держави, під юрисдикцію 

держави за статтею 1 («Аль-Скейні та інші проти Сполученого Королівства» (Al-

Skeini and Others v. the United Kingdom) [ВП], п. 136). Типовим прикладом такої 

ситуації є випадки, коли особа була передана представникам держави поза межами 

її території. Відповідальність держави в таких ситуаціях випливає з того, що стаття 

1 Конвенції не може тлумачитися як така, що дозволяє державі-учасниці вчиняти 

порушення Конвенції на території іншої держави, які вона не могла б вчинити на 

своїй власній території («Ісса та інші проти Туреччини» (Issa and Others v. Turkey), 

п. 71) [254, с. 12]. 

– Гарантія, якій присвячена стаття 7 (ніякого покарання без закону – Ю. Ц.), 

є основним елементом верховенства права й займає першорядне місце у 

встановленій Конвенцією системі захисту, про що свідчить стаття 15, яка не 
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дозволяє жодних відступів від неї, навіть за умов військового часу або іншої 

суспільної небезпеки. Тому, як випливає з предмету й мети цієї статті, її потрібно 

тлумачити й застосовувати так, аби забезпечити надійний захист від протиправних 

переслідувань, засуджень і покарань (S. W. проти Сполученого Королівства, § 34; 

C. R. проти Сполученого Королівства, § 32; Del Río Prada проти Іспанії [ВП], § 77; 

Vasiliauskas проти Литви [ВП], § 153) [94, с. 5]. 

– Принципи, що застосовуються до оцінки позитивних і негативних 

зобовʼязань відповідно до Конвенції, є подібними. Слід брати до уваги справедливу 

рівновагу, яку потрібно забезпечити між конкуруючими інтересами особи й 

суспільства загалом, оскільки цілі другої частини статті 8 є до цього певною мірою 

дотичними (Hämäläinen проти Фінляндії [ВП], § 65; Gaskin проти Сполученого 

Королівства, § 42; Roche проти Сполученого Королівства [ВП], § 157) [95, с. 8]. 

3. Тлумачення понять: 

– Вивчаючи питання щодо дотримання статті 6 § 3 a), Суд бере до уваги 

автономне значення слів «обвинувачений» і «кримінальне обвинувачення», які слід 

тлумачити з огляду на реальну і формальну ситуацію (Padin Gestoso De Salvador 

Torres проти Іспанії (déc.); Casse проти Люксембургу, § 71) [93, с. 45]. 

– Що стосується автономного поняття «кримінальний», то Конвенція не 

суперечить здійсненню «декриміналізації» всередині держав-учасниць. Проте, 

правопорушення, які почали вважатись «дрібними» внаслідок декриміналізації, 

можуть відповідати автономному поняттю «кримінального» правопорушення. 

Якби держави мали повноваження виводити такі правопорушення за межі 

Конвенції, то це могло б спричинити наслідки, несумісні з її предметом і метою 

(Öztürk проти Німеччини, § 49) [93, с. 8]. 

– Поняття «кореспонденція» тлумачиться широко. Воно включає також 

письмові справи адвокатів (Niemietz проти Німеччини, §§ 32-33; Roemen і Schmit 

проти Люксембургу, § 65), жорсткі компʼютерні диски (Petri Sallinen і Інші проти 

Фінляндії, § 71), електронні дані (Wieser і Bicos Beteiligungen GmbH проти Австрії, 

§§ 66-68; Robathin проти Австрії, § 39; Vinci Construction і GTM Génie Civil et 

Services проти Франції, § 69: компʼютерні файли та облікові записи електронної 
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пошти), що належать юридичній компанії, а також складений аркуш паперу, на 

якому адвокат написав записку й передав її своєму клієнту (Laurent проти Франції, 

§ 36) [95, с. 91]. 

– У своїй практиці Суд зауважував, що значення терміну «психічнохворі» 

постійно еволюціонує, оскільки прогрес досліджень у психіатрії та гнучкість 

лікування розвиваються. Тим не менш, підпункт «e» пункту 1 статті 5 Конвенції не 

можна сприймати як такий, що дозволяє тримання особи під вартою лише через те, 

що її погляди чи поведінка відрізняються від норм, що переважають у суспільстві. 

Вважати інакше буде несумісним із текстом пункту 1 статті 5 Конвенції, яким 

визначено вичерпний перелік винятків, що вимагають вузького тлумачення (див., 

як класичний приклад, вищезазначене рішення в справі «Вінтерверп проти 

Нідерландів» (Winterwerp v. the Netherlands), п. 37) [273]. 

Європейська система прав людини базується на майже 60-річному тексті, але 

еволюційна та динамічна інтерпретація Страсбурзьким судом має свою силу – і це 

основне для закону про права людини загалом [527, с. 264]. Це є проявом 

системності, адже, якщо є стійкість правових цінностей, то таке явище стає 

виключно важливим для кримінальної процесуальної системи. 

У кримінальній процесуальній системі використання правових цінностей 

ЄСПЛ, по-перше, вирішує ту кількість протиріч, які виникають внаслідок її 

функціонування, і, по-друге, достатньо переконливо вказує на ті проблеми, які є. 

Визначенні під час тлумачення правові цінності, які формує у своїй практиці 

ЄСПЛ, дозволяють сформувати моделі поведінки під час кримінальної 

процесуальної діяльності.  

А забезпечення адміністрування правових цінностей, що викладені в 

Конвенції та Протоколах до неї, шляхом тлумачення ЄСПЛ забезпечує можливість 

пошуку нових шляхів захисту прав людини. Це дозволяє подолати випадки хаосу в 

правозастосовній діяльності та «пустих місць» у захисті прав осіб. 

Відповідно до імплементації правових цінностей ЄСПЛ у систему 

кримінального процесу України, то вона має ознаки адаптивності. Оскільки, у ній 

відбувається безперервний процес отримання інформації, навчання та, як 
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результат, самоорганізації. З кожним роком відбувається бурхливий розвиток 

такого системного явища. 

 

 

4.2. Міжнародні стандарти кримінального судочинства як компонент 

кримінальної процесуальної системи України 

 

Інтеграція України у світове співтовариство та європейський простір 

зумовила трансформаційні процеси в правотворчості та практиці застосування 

законодавства. Такі процеси відбуваються і в кримінальному процесі України. З 

набуттям незалежності, переходом від тоталітарної системи до режиму демократії, 

а, у подальшому, із ухваленням Кримінального процесуального кодексу України 

2012 року, відбулося становлення та утвердження системи міжнародних стандартів 

прав людини у вітчизняному кримінальному процесі. Аналіз правової літератури 

радянського періоду показав, що за часів Радянського Союзу в науці кримінального 

процесу не піднімалося питання дотримання міжнародних стандартів прав людини 

та їхнє закріплення в нормах законодавства як джерел кримінального 

процесуального права. Можливо, саме наслідки минулого стали поштовхом для 

закріплення в чинних нормах кримінально-процесуального законодавства 

пріоритету особи, її прав і свобод перед державою, теоретико-прикладний аналіз та 

систему яких необхідно розкрити. 

Для зʼясування системи міжнародних стандартів прав людини в 

кримінальному процесі України необхідно враховувати особливості її поняття та 

сутності. Підходи до їхнього розуміння істотно не відрізняються, але мають 

незначні відмінності. На це свого часу звернула увагу В. Г. Дрозд, зазначивши, 

щодо визначення поняття міжнародно-правових стандартів захисту прав і свобод 

особи, то вчені в дослідженнях висловлюють різні підходи до його змісту, зокрема 

в галузі кримінального процесу. Причому для теорії кримінального процесу таке 

поняття не є новим, оскільки широко використовується в юридичній літературі, 

однак, серед учених немає єдиного підходу до його трактування [97, с. 63]. 
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Є такі підходи щодо розуміння поняття «міжнародно-правові стандарти». 

1. Як основні цінності, природні права людини. Так, С. Є. Щирба  зазначає, 

що в міжнародно-правових актах поняття «міжнародні стандарти прав людини» 

використовуються досить часто як засіб політико-правової фіксації універсальної 

природи прав людини [463, с. 163]. Рава Гази Альмаккі аналізує, що міжнародне 

право в галузі прав людини встановлює мінімальні стандарти, які становлять 

спільний вираз свідомості людства та містить у собі спільне бачення людського 

світу [517; 528, с. 9]. У К. С. Тищенко  визначено, що міжнародно-правові 

стандарти є результатом тривалої роботи великої кількості держав із вироблення 

погоджених позицій у сфері прав людини. Держави спрямовують свою діяльність 

на дотримання певних універсальних цінностей, забезпечуючи повагу й захист 

прав людини всіма доступними способами. Вони відповідальні за виконання своїх 

зобовʼязань у галузі прав і свобод людини перед своїм населенням і міжнародним 

співтовариством [340, с. 328]. Автор також стверджує про універсальні 

міжнародно-правові стандарти, які визнаються як основні права людини [340, 

с. 330]. Л. С. Криворучко зʼясувала, що міжнародні стандарти прав людини є 

системою прав, що розкриває сучасну ідею прав людини, закріплену в основних 

міжнародно-правових документах і, відповідно, визнану в усьому світі. Стандарти 

основних прав і свобод людини та громадянина регулюються низкою міжнародно-

правових актів, що визначають політичні, природні, культурні, соціальні права. 

Тому, вирішення питання про міжнародні стандарти щодо основних прав, свобод і 

обовʼязків, їх захисту є актуальним напрямом сучасної правової науки [162, с. 59]. 

2. Як систему міжнародних норм та принципів. У 

П. М. Рабіновича  знаходимо, що міжнародні стандарти прав людини – це 

закріплені в міжнародних актах і документах, текстуально уніфіковані й 

функціонально універсальні (для певних міжнародних обʼєднань держав) 

принципи та норми, які за посередництвом вельми абстрактних, здебільшого 

оціночних, терміно-понять фіксують мінімально необхідний або бажаний зміст і/чи 

обсяг прав людини, зумовлені досягнутим рівнем соціального розвитку та його 

динамікою, а також встановлюють позитивні обовʼязки держав щодо їхнього 



325 

 

 

забезпечення, охорони й захисту та передбачають за їхнє порушення санкції 

політико-юридичного або політичного характеру [264, с. 24]. О. С. Стеблинська, 

П. Г. Міщенко визначають, що міжнародно-правові акти закріплюють основні 

стандарти та є еталоном гарантій прав і свобод громадян [315, с. 228]. 

Т. А. Плугатар розкриває міжнародно-правові стандарти через поняття найбільш 

прогресивних міжнародно-правових принципів і норм, які визначають зміст та 

обсяг права, а також зобовʼязання держав та форми співробітництва між державами 

щодо забезпечення права в межах національного правопорядку та в міжнародних 

відносинах [247, с. 77]. Досліджуючи Загальну декларацію прав людини, автор 

вказав, що права і свободи людини, зафіксовані в ній, виступають універсальними 

стандартами, вихідними положеннями як для міжнародного права, так і для 

розбудови національних систем прав людини [247, с. 77]. А. Є. 

Стрекалов  зазначив, що міжнародні норми в галузі прав і свобод особи прийнято 

називати міжнародними стандартами. Цим терміном охоплюються різнорідні 

норми, такі як правила міжнародних договорів, резолюції міжнародних 

організацій, політичні домовленості (типу Гельсінського заключного акту, 

документів Віденської й Копенгагенської зустрічей) міжнародні звичаї тощо [324, 

с. 507]. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що будь-який стандарт має свою 

причину становлення, а головним елементом, на підтримку думки 

В. В. Завальнюка  та Б. Р. Тополевського , визначимо людину, захист її прав та 

свобод [108, с. 17; 349, с. 3]. Саме людина є головним елементом використання 

міжнародних стандартів прав людини в кримінальному процесі України, а охорона 

та захист її прав і свобод – причина реалізації міжнародних стандартів захисту прав 

людини в кримінальному процесі. 

Держава відмовляється від патерналістського (заступницького) ставлення до 

особи, оскільки в демократичному суспільстві діє принцип: держава для людини, а 

не людина для держави [219, с. 13-14]. Саме такий підхід із реалізації системи 

міжнародних стандартів прав людини був закладений у чинному кримінальному 

процесуальному законодавстві. Норми ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 8 та ч. 1, 4-5 ст. 9 
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Кримінального процесуального кодексу України [163], шляхом спеціального 

дозволу, надали можливість до використання в правозастосовній кримінально-

процесуальній діяльності надбань міжнародної спільноти у сфері прав людини. 

Аналіз норм чинного КПК України та думок науковців дав необхідність 

визначити основні ознаки системи міжнародних стандартів прав людини в 

кримінальному процесі України. Міжнародні стандарти прав людини в 

кримінальному процесі України закріплені в міжнародних договорах, згода на 

обовʼязковість яких надана Верховною Радою України та в практиці 

Європейського суду з прав людини. Власне тому, всю їхню систему важко віднести 

до категорії загальних (світових) чи регіональних (наприклад, європейських), 

оскільки вони засновуються на міжнародних договорах різних субʼєктів 

міжнародного права, що, знову ж таки, вказує на їхню універсальність та 

антропологічний підхід. 

У цьому аспекті необхідно підтримати О. М. Дроздова , який розкрив, що 

норми міжнародного права, що визначають права і свободи людини, повинні мати 

пріоритет перед усіма іншими джерелами кримінально-процесуального права в 

правозастосовній практиці. Це випливає з аналізу статей 3, 8, 21, 22 Конституції 

України, якими, згідно з автором, встановлений особливий статус таких норм [98, 

с. 89]. 

Втім, тлумачення поняття «міжнародні договори, згода на обовʼязковість 

яких надана Верховною Радою України» у контексті міжнародних стандартів прав 

людини, є надто розширеним. У науці кримінального процесу, починаючи з 

моменту ухвалення КПК України у 2012 році, під міжнародними договорами, 

згода, на обовʼязковість яких надана Верховною Радою України, почали розуміти 

й міжнародні конвенції, що визначають правове становище особи у сфері 

кримінального процесу та вимоги, що предʼявляються до кримінально-

процесуальних механізмів, які забезпечують охорону прав і свобод громадян у 

кримінальному судочинстві, і міжнародні конвенції, що спрямовані на 

співробітництво держав-учасниць цих договорів на боротьбу зі злочинами, що 

мають міжнародний характер, і двосторонні договори України про надання 
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правової допомоги з кримінальних справ, ратифіковані Верховною Радою, і 

міжнародні договори, щодо яких Україна виступає правонаступником [81, с. 35-

36].. 

Ознайомившись із текстом міжнародних договорів, згода на обовʼязковість 

яких надана Верховною Радою України можна ствердно зазначити, що лише перша 

група міжнародних конвенцій встановлює стандарти прав людини, а інші конвенції 

та договори мають субсидіарний характер, спрямований на деталізацію 

міжнародних стандартів прав людини згідно їхнього казуїстичного характеру 

правозастосування. Отже, міжнародні стандарти прав людини в кримінальному 

процесі України зумовлені їхнім закріпленням у міжнародних договорах, що 

визначають правове становище особи у сфері кримінального процесу та вимоги, що 

предʼявляються до кримінальних процесуальних механізмів, які забезпечують 

охорону прав і свобод громадян у кримінальному провадженні. 

Однак необхідно також акцентувати на тому, що науковці звертають увагу на 

обовʼязкову неминучість зміни й доповнення в систему й нормах 

внутрішньодержавного права [98, с. 78]; визначити необхідний і достатній рівень 

державної регламентації прав і свобод, реалізація яких можлива із законодавчо 

допустимими відступами в тій чи іншій ситуації у формі перевищення чи 

конкретизації цього нормативного мінімуму [199, с. 13]; визначення оптимальних 

форм і способів розвʼязання проблеми, що дають можливість забезпечити розумне 

поєднання національних і міжнародних інтересів [320, с. 41]. Такі підходи, на 

сьогодні, застосовані в кримінальному процесуальному законодавстві України. 

Кримінальний процес інших пострадянських країн також використовує такі 

підходи до імплементації. Так, основна ідея нового КПК Киргизької Республіки 

полягає в трансформуванні здійснення правосуддя у сфері кримінального 

судочинства відповідно до норм Конституції Киргизької Республіки й 

міжнародних стандартів у галузі прав людини. Безумовно, на відміну від 

попередніх кодексів (КПК Киргизької РСР від 29.12.1960 р., КПК Киргизької 

Республіки від 30.06.1999 р., № 62), у новому якісно посилено захист прав і 

законних інтересів особистості, проведено більш чітке розмежування 
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процесуальних функцій та істотно розширені кордони змагального процесу не 

тільки в судовому, а й у досудовому провадженні [168, с. 9]. 

Міжнародні правові акти, визнані Таджикистаном, є складником правових 

норм, що регулюють кримінальне провадження. Якщо відповідно до цих актів 

щодо положень КПК встановлений інший порядок, то застосовуються положення 

міжнародних правових актів (ч. 3 ст. 1 КПК). Значуще місце серед міжнародних 

актів, що містять нормативні приписи, які застосовуються в галузі кримінального 

судочинства, займає Конвенція про захист прав людини й основних свобод (Рим, 4 

листопада 1951 р.). Ця Конвенція встановлює стандарти (правила) забезпечення 

прав і законних інтересів осіб, що залучаються до кримінального процесу. 

Порушення цих стандартів говорить про те, що провадження в кримінальній справі 

було несправедливим, а кримінально-процесуальна діяльність державних органів і 

уповноважених посадових осіб – неефективна [355, с. 50]. 

А питання імплементації міжнародно-правових норм із питань правосуддя в 

національному законодавстві Республіки Казахстан вирішено таким чином. Після 

здобуття державної незалежності Республіка Казахстан приєдналася до 

основоположних міжнародних документів ООН, до Заключного акту ОБСЄ 

(1975 р.), що визначає основи співробітництва держав у всіх сферах, у тому числі, 

з питань забезпечення прав людини. Казахстан у відповідності зі своїми 

міжнародними зобовʼязаннями, як член ООН і ОБСЄ, учасник Угоди з 

Європейським Співтовариством, приводить своє національне законодавство у 

відповідність із міжнародними стандартами. Комплекс загальновизнаних 

принципів і норм міжнародного права про права людини знайшли своє 

відображення в Конституції Республіки Казахстан: Розділ II охоплює всі питання 

прав людини, у тому числі його права у сфері правосуддя. У відповідності зі 

сформованою практикою міжнародне право покладає на державу зобовʼязання, а 

порядок їхньої реалізації всередині країни регулюється національним правом, 

держава знаходить необхідні шляхи й засоби забезпечення міжнародних стандартів 

на національному рівні. Отже, норми міжнародного права про права людини 

включені в національне право республіки та є частиною її правової системи й 
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повинні застосовуватися в установленому законами процесуальному порядку [284, 

с. 30]. 

У ч. 1-2 ст. 2 КПК Республіки Молдова зазначено, що кримінальне 

судочинство регламентується положеннями Конституції Республіки Молдова, 

міжнародними актами, однією зі сторін яких є Республіка Молдова, і цим кодексом, 

а загальні принципи й норми міжнародного права й міжнародних актів, однією зі 

сторін яких є Республіка Молдова, є складником кримінально-процесуального 

права і служать безпосереднім джерелом прав і свобод людини в кримінальному 

судочинстві [357]. 

У науково-практичному коментарі Кримінально-процесуального кодеку 

Української РСР за редакцією М. Г. Самаєва знаходимо, що джерелами 

кримінально-процесуального права є також підписані СРСР та УРСР договори та 

угоди з іноземними країними, які регулюють правила взаємодії радянських судів, 

прокурорів, слідчих та органів дізнання з відповідними установами іноземних 

держав, а також порядок виконання доручень останніх [359, с. 6]. Про 

загальносвітові та регіональні міжнародні стандарти, які містяться у міжнародних 

документах та встановлюють такі стандарти у радянському кримінальному 

процесуальному законодавстві мова не йшла. 

Матті Яутсен, Раймо Лахті та Пасі Пьольонен стверджують, що у Фінляндії 

такі основні елементи належного процесу або справедливого судового розгляду, як 

право на доступ до суду, незалежний і неупереджений суд, презумпція 

невинуватості та гарантії процесуальних прав, традиційно були визнані у 

фінському процесуальному праві. Проте ратифікація Європейської конвенції про 

права людини в 1990 році та реформування фундаментальних прав, гарантовані 

Конституцією Фінляндії, зміцнили важливість цих принципів [510, с. 5]. 

Водночас міжнародне право не має прямої дії в галузі кримінального процесу 

в Англії й Уельсі [318, с. 5], але це не створює умов для відсутності реалізації 

міжнародних стандартів прав людини в кримінальному процесі цих країн, а, можна 

сказати, навпаки. Такий підхід застосований саме в англо-американському типі 
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кримінального процесу, адже однією з його ознак є перевага матеріальних норм над 

процесуальними, про що було зазначено у 2-му розділі роботи. 

Ще однією особливістю системи стандартів прав і свобод людини в 

кримінальному процесі є те, що вона завжди є множинною. Звичайно, допустимо 

відокремлювати окремі елементи, акцентуючи увагу на їхньому змісті, однак, 

загалом, система складається із логічно повʼязаних структурних компонентів. 

Водночас практично неможливо з вітчизняного законодавства виокремити її чітку 

та повну структуру. У 2011 році в Республіці Узбекистан вийшов друком 

практичний посібник для практикуючих юристів, автори якого стверджували, що 

здійснили першу спробу знайти й показати відображення міжнародних стандартів 

прав людини в кримінальному процесі в національному законодавстві Республіки 

Узбекистан і допомогти адвокатам та іншим юристам застосовувати їх на практиці 

[127, с. 1-191]. Якщо узагальнити, то ці міжнародні стандарти прав людини такі: 

1). Стандарти справедливого судового розгляду: 1.1. Право на рівність перед 

законом і судом; 1.2. Право на справедливий судовий розгляд; 1.3. Незалежний суд; 

1.4. Принцип неупередженості суду; 1.5. Принцип компетентності суду; 1.6. Роль 

обвинувача; 1.7. Незалежність юридичної професії. 

2). Стандарт, який застосовується до затримання й досудового увʼязнення під 

варту в рамках кримінального судочинства: 2.1. Право на свободу та заборона 

безпідставного затримання; 2.2. Право на повідомлення про причини затримання і 

про будь-які звинувачення; 2.3. Право на повідомлення про свої права; 2.4. Право 

на юридичну допомогу до суду; 2.5. Право на достатній час і можливості для 

підготовки захисту; 2.6. Право не утримуватись інкоммунікадо (без доступу до 

зовнішнього світу); 2.7. Право бути негайно доставленим до посадової особи, яка 

здійснює судові повноваження; 2.8. Право оскаржувати законність затримання; 

2.9. Право на судовий розгляд у розумні терміни; 2.10. Права під час розслідування, 

включаючи допит; 2.11. Право на утримання під вартою в місці, визначеному 

законом; 2.12. Право на гуманне поводження і свободу від катувань під час 

тримання під вартою. 
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3). Стандарт, який застосовується під час судового розгляду: 3.1. Право на 

справедливий судовий розгляд; 3.2. Право на публічне слухання; 3.3. Презумпція 

невинуватості; 3.4. Право бути негайно поінформованим про предʼявлене 

обвинувачення; 3.5. Право на захист; 3.6. Право на допомогу перекладача; 

3.7. Право бути присутнім на судовому розгляді; 3.8. Право на рівність сторін 

(принцип рівності сторін); 3.9. Право на виклик і допит свідків; 3.10. Право не бути 

примушений визнати себе винним або до дачі показань проти самого себе; 

3.11. Виключення доказів, отриманих незаконним шляхом, включаючи тортури або 

жорстоке поводження; 3.12. Право на судовий розгляд без невиправданої затримки; 

3.13. Принцип законності (Nullum crimen sine lege); 3.14. Заборона ретроактивного 

застосування кримінального права (Принцип заборони зворотної дії кримінального 

закону); 3.15. Заборона повторного притягнення до кримінальної відповідальності 

(Ne bis in idem); 3.16. Право на публічне й обґрунтоване судове рішення; 

3.17. Право не піддаватися більш суворому покаранню, ніж те, що застосовується 

на момент скоєння злочину, і право на призначення більш мʼякого покарання, 

згодом встановленого законом; 3.18. Право не піддаватися покаранню, крім як 

відповідно до міжнародних стандартів; 3.19. Право на апеляцію [127, с. 1-191]. 

В. В. Завальнюк  представив упорядкований перелік загальних міжнародних 

стандартів прав людини, поділивши на групи громадянські та політичні права, 

економічні, соціальні та культурні права, колективні права [108, с. 20]. Серед 

їхнього деталізованого переліку знаходимо й ті, що можуть бути визначені як 

міжнародні стандарти прав і свобод людини в кримінальному процесі України: 

право на життя; заборона катувань і жорстокого, нелюдського і принижуючого 

гідність покарання; покарання виключно на підставі закону; право на свободу та 

особисту безпеку; право на свободу пересування; право на справедливий судовий 

розгляд; право на повагу приватного та сімейного життя, житла й кореспонденції; 

право на власність; право на ефективний засіб правового захисту; рівність перед 

законом. 

О. П. Кучинська  запропонувала такий перелік загальновизнаних 

міжнародних стандартів та принципів кримінального провадження в галузі прав 
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людини: 1) Право на те, щоби не бути утримуваним у рабстві чи підневільному 

стані; 2) Право на те, щоби не піддаватися катуванню або жорстокому, 

нелюдському чи принижуючому гідність поводженню чи покаранню; 3) Право на 

рівність усіх перед законом та право на рівний захист закону; 4) Право на 

ефективне відновлення в правах компетентним національним судом у випадках 

порушення основних прав, наданих Конституцією чи законом; 5) Право на свободу 

та особисту недоторканність; 6) Право на справедливий судовий розгляд; 7) Право 

на призначення покарання виключно на підставі закону; 8) Право на повагу до 

особистого та сімейного життя; 9) Право на власність; 10) Право не бути 

позбавленим свободи за невиконання будь-якого договірного зобовʼязання [171, 

с. 9-42]. 

Система міжнародних стандартів прав людини в кримінальному процесі 

України є не тільки множинною, але й реалізація цих стандартів має відбуватися 

під час кримінальних проваджень. На обовʼязок суддів судів загальної юрисдикції 

України застосовувати норми міжнародних договорів про права людини [238, с. 

41],  свого часу вказав В. П. Паліюк.  Доповнюючи автора та враховуючи норми 

ст. 8 КПК України необхідно акцентувати увагу на необхідності слідчими, 

прокурорами, слідчими суддями, суддями, а також адвокатами (тобто, учасниками 

кримінального провадження, які мають відповідний фаховий рівень підготовки за 

напрямом 081 «Право») реалізації норм міжнародних договорів, згода на 

обовʼязковість яких надана Верховною Радою України та практики Європейського 

суду з прав людини в кримінальному провадженні. 

Відповідно під системою міжнародних стандартів прав людини в 

кримінальному процесі України необхідно розуміти імплементований у систему 

кримінального процесуального законодавства, на основі спеціального дозволу, 

комплекс норм міжнародних договорів, що визначають правове становище особи у 

сфері кримінального процесу та вимоги, що предʼявляються до кримінально-

процесуальних механізмів, які забезпечують охорону прав і свобод громадян у 

кримінальному провадженні. 



333 

 

 

Разом із тим необхідно ствердно визначити, що система міжнародних 

стандартів прав людини в кримінальному процесі України характеризується 

такими ознаками: 

а) головним елементом використання таких стандартів є людина; 

б) причина реалізації міжнародних стандартів – охорона та захист її прав і 

свобод; 

в) міжнародні стандарти містяться в нормах міжнародних договорів, згода на 

обовʼязковість яких надана Верховною Радою України, а саме в договорах, що 

визначають правове становище особи у сфері кримінального процесу та вимоги, що 

предʼявляються до кримінальних процесуальних механізмів, які забезпечують 

охорону прав і свобод громадян у кримінальному провадженні; 

г) система є динамічною, адже з розвитком «поколінь» прав людини, може 

доповнюватися новими стандартами; 

д) систему не можна класифікувати за критеріями норм матеріального або 

процесуального права, оскільки вона комплексно вміщує їхні норми; 

е) система міжнародних стандартів прав людини в кримінальному процесі 

передбачає відповідність їй норм КПК України та інших законів України, які 

вміщують кримінально-процесуальні норми [175, с. 50-64]. 

Щодо першого пункту, що головним елементом використання таких 

стандартів є людина, то. згідно з ст. 24 Цивільного кодексу України, людина як 

учасник цивільних відносин вважається фізичною особою [410]. Водночас чинний 

КПК України містить положення, де зазначено, що юридична особа може бути 

потерпілим, цивільним позивачем та цивільним відповідачем, заставодавцем, 

третьою особою щодо майна якої вирішується питання про арешт у кримінальному 

провадженні, а також те, що щодо юридичної особи може здійснюватися 

кримінальне провадження. Сучасний стан міжнародних стандартів, які стосуються 

прав людини в кримінальному провадженні, не дає можливості автоматичного 

використання таких стандартів щодо юридичних осіб, а сама природа юридичних 

осіб як правових фікцій зумовлює певні особливості. 
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В. Є. Мігашко  окреслив, що практикою ЄСПЛ поступово сформувалися 

прецедентні норми, якими було визнано, що до юридичних осіб, які можуть бути 

субʼєктами звернення до ЄСПЛ, належать обʼєднання та організації, які не 

представляють державу й не засновані нею. Тобто, в контексті українського 

законодавства субʼєктами звернення до ЄСПЛ є юридичні особи приватного права, 

причому практика Суду свідчить, що прийнятними можуть бути визнані заяви як 

непідприємницьких, так і підприємницьких юридичних осіб [206, с. 191]. 

Згідно з О. С. Данелією, відповідно до практики Європейського суду 

юридичні особи можуть користуватися правами та гарантіями відповідно до 

кримінального законодавства. Крім того, Суд стоїть на позиції, що юридичні особи 

мають право на відшкодування не тільки матеріальної, але й моральної шкоди. Ще 

однією особливістю підходу ЄСПЛ є визнання за юридичними особами права 

володіти не тільки речами і правами, але і клієнтами та ліцензіями [88, с. 105]. 

Згідно з Л. Ю. Снісаренко , позови про порушення прав юридичних осіб до ЄСПЛ 

є дієвим інструментом правового захисту у випадках, коли вичерпані можливості 

захисту прав у національних судах [301]. 

А. Л. Чернявський  дійшов висновку, що подальший розвиток міжнародного 

права та наукових досліджень у цій сфері має спрямовуватися не стільки на зміну 

природи відносин держави та приватних осіб на міжнародному рівні, скільки на 

удосконалення юридичних механізмів захисту закріплених міжнародно-правовими 

нормами прав та свобод приватних осіб [451, с. 82]. 

На сьогодні відсутні норми міжнародного публічного права, які би 

встановлювали та гарантували загальні права юридичних осіб, оскільки сама по 

собі юридична особа не є тією учасницею правовідносин, яка має природні права. 

Про те, що міжнародні стандарти прав людини у кримінальному провадженні 

можуть бути застосовані і до юридичних осіб (з особливостями розуміння 

юридичних осіб як правових фікцій) погодились 75 % опитуваних практичних 

працівників. 
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Наразі необхідно вести мову про аналогію використання системи 

міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі до юридичних осіб 

за винятком особливостей природи таких осіб. 

У кримінальному процесі можуть бути реалізовані такі міжнародні стандарти 

прав юридичних осіб: 

1) право на те, щоби не піддаватися такому поводженню чи покаранню, що 

порушує ділову репутацію; 

2) право на рівність усіх перед законом та право на рівний захист закону; 

3) право на ефективне відновлення в правах компетентним національним 

судом у випадках порушення основних прав, наданих Конституцією чи законом; 

4) право на справедливий судовий розгляд; 

5) право на призначення покарання виключно на підставі закону; 

6) право на таємницю кореспонденції. 

Що ж до такої ознаки, як та, що причиною реалізації міжнародних стандартів 

є охорона та захист її прав і свобод, то необхідно зазначити, що нинішня система 

таких міжнародних стандартів є відносно стабільною й удосконалюється залежно 

від обʼєктивних обставин сучасного світу шляхом їх закріплення на міжнародному 

рівні у звʼязку з оперативною необхідністю, або у звʼязку із розвитком нових 

поколінь прав людини, що підтверджує динамічність системи. Необхідно 

врахувати, що такі стандарти діють і під час плинних правовідносин з охорони прав 

і свобод, так і у активній реалізації захисту. 

Зазначено, що міжнародні стандарти містяться в нормах міжнародних 

договорів, згода на обовʼязковість яких надана Верховною Радою України, а саме 

в договорах, що визначають правове становище особи у сфері кримінального 

процесу та вимоги, що предʼявляються до кримінальних процесуальних 

механізмів, які забезпечують охорону прав і свобод громадян у кримінальному 

провадженні. Такі стандарти є складником міжнародних договорів, згода на 

обовʼязковість яких надана Верховною Радою України й містяться в кожному 

міжнародному договорі. Однак обсяг їхнього змісту найбільше визначений у 

нормах загальновизнаних міжнародних актів, які встановлюють такий стандарт. В 
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інших міжнародних договорах, згода на обовʼязковість яких надана Верховною 

Радою України, встановлений порядок реалізації таких стандартів. Тому систему 

не можна класифікувати за критеріями норм матеріального або процесуального 

права, оскільки вона комплексно вміщує їхні норми. 

Окремо необхідно зазначити, що система міжнародних стандартів прав 

людини в кримінальному процесі передбачає відповідність їй норм КПК України 

та інших законів України, які вміщують кримінально-процесуальні норми. Це 

означає, що норми КПК України та кримінального процесуального законодавства 

не повинні суперечити стандартам прав людини в кримінальному процесі, а у 

випадку відсутності норм, які регулюють відносини у сфері кримінального 

провадження, то використання системи міжнародних стандартів прав людини в 

кримінальному провадженні має бути обовʼязковим. 

Однак така взаємодія відбувається й навпаки. Так, С. Ліу та Т. Холідей 

зазначили, що цикли реформи внутрішнього права в сучасному світі незмінно 

впливають, деякою мірою, на глобальний контекст. Рекурсивна теорія правових 

змін повинна відображати масив дійових осіб та глобальні норми, які 

безпосередньо впливають на законодавців та виконавців закону (Halliday and 

Osinsky, 2006). Світові норми у сфері кримінальної процедури мають чотири 

основні джерела: (1) міжнародні органи управління, такі як Організація 

Обʼєднаних Націй, які мають міжнародну легітимність як транснаціональну 

дорадчу асамблею та норми яких Китай офіційно підписав; (2) норми західного 

правового лібералізму, що втілюються в основних правових сімʼях загального та 

цивільного законодавства, інституціоналізовані національні кримінально-правові 

системи; (3) епістемічні спільноти науковців, юристів, суддів та інших юристів, які 

відвідують міжнародні конференції та симпозіуми, які навчаються за кордоном та 

належать до міжнародних професійних асоціацій; та (4) міжнародні засоби масової 

інформації, які часто пропагують ідеї судового засідання присяжних, перехресний 

допит у залі суду тощо, а також впливають на громадську думку [521, с. 918]. 

Тому можна стверджувати про те, що міжнародні стандарти прав людини в 

кримінальному провадженні мають ще одну характеристику: вони засновуються на 
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практиці та кримінальному процесуальному законодавстві країн, які підписали 

міжнародний договір. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Практика ЄСПЛ є регіональним стандартом прав і свобод людини та 

громадянина.  

Аналіз практики ЄСПЛ на найвищому рівні узагальнення дає можливість 

встановити те, що використання правових цінностей ЄСПЛ у кримінальній 

процесуальній системі України можливе з позиції правильного застосування 

принципів тлумачення Конвенції про захист прав і основоположних свобод 

людини. Адже обсяг рішень ЄСПЛ та визначення в них правових цінностей 

узагальнити можливо за декількома критеріями. А саме: за критерієм порушення 

окремої статті Конвенції та Протоколів до неї, або групи статей; за критерієм виду 

судочинства, у якому таке порушення відбулося; за критерієм держави тощо. 

Принципи тлумачення Конвенції та Протоколів дозволяють визначити обсяг 

правових цінностей, які адмініструє Конвенція та Протоколи до неї. 

Тлумачення в рішеннях ЄСПЛ здійснюється за такими критеріями: 

а) загальні положення щодо тлумачення норм Конвенції Судом; 

б) тлумачення норми статті Конвенції; 

в) тлумачення понять. 

У кримінальній процесуальній системі використання правових цінностей 

ЄСПЛ, по-перше, вирішує ту кількість протиріч, які виникають внаслідок її 

функціонування, і, по-друге, достатньо переконливо вказує на ті проблеми, які є. 

Визначенні під час тлумачення правові цінності, які формує у своїй практиці 

ЄСПЛ, дозволяють сформувати моделі поведінки під час кримінальної 

процесуальної діяльності.  

А забезпечення адміністрування правових цінностей, що викладені в 

Конвенції та Протоколах до неї, шляхом тлумачення ЄСПЛ забезпечує можливість 
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пошуку нових шляхів захисту прав людини. Це дозволяє подолати випадки хаосу в 

правозастосовній діяльності та «пустих місць» у захисті прав осіб. 

Відповідно до імплементації правових цінностей ЄСПЛ у систему 

кримінального процесу України, то вона має ознаки адаптивності. Оскільки, у ній 

відбувається безперервний процес отримання інформації, навчання та, як 

результат, самоорганізації. З кожним роком відбувається бурхливий розвиток 

такого системного явища. 

3. Міжнародні стандарти кримінального судочинства впровадженні у 

систему кримінального процесу шляхом імплементації.  

Чинний КПК України містить положення, де зазначено, що юридична особа 

може бути потерпілим, цивільним позивачем та цивільним відповідачем, 

заставодавцем, третьою особою щодо майна якої вирішується питання про арешт у 

кримінальному провадженні, а також те, що щодо юридичної особи може 

здійснюватися кримінальне провадження. Сучасний стан міжнародних стандартів, 

які стосуються прав людини в кримінальному провадженні, не дає можливості 

автоматичного використання таких стандартів щодо юридичних осіб, а сама 

природа юридичних осіб як правових фікцій зумовлює певні особливості.  На 

сьогодні відсутні норми міжнародного публічного права, які би встановлювали та 

гарантували загальні права юридичних осіб, оскільки сама по собі юридична особа 

не є тією учасницею правовідносин, яка має природні права. 

Наразі необхідно вести мову про аналогію використання системи 

міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі до юридичних осіб 

за винятком особливостей природи таких осіб. 

У кримінальному процесі можуть бути реалізовані такі міжнародні стандарти 

прав юридичних осіб: 1) право на те, щоби не піддаватися такому поводженню чи 

покаранню, що порушує ділову репутацію; 2) право на рівність усіх перед законом 

та право на рівний захист закону; 3) право на ефективне відновлення в правах 

компетентним національним судом у випадках порушення основних прав, наданих 

Конституцією чи законом; 4) право на справедливий судовий розгляд; 5) право на 
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призначення покарання виключно на підставі закону; 6) право на таємницю 

кореспонденції. 

Нинішня система таких міжнародних стандартів є відносно стабільною й 

удосконалюється залежно від обʼєктивних обставин сучасного світу шляхом їх 

закріплення на міжнародному рівні у звʼязку з оперативною необхідністю, або у 

звʼязку із розвитком нових поколінь прав людини, що підтверджує динамічність 

системи. Необхідно врахувати, що такі стандарти діють і під час плинних 

правовідносин з охорони прав і свобод, так у активній реалізації захисту. 

Такі стандарти є складником міжнародних договорів, згода на обовʼязковість 

яких надана Верховною Радою України й містяться в кожному міжнародному 

договорі. Однак обсяг їхнього змісту найбільше визначений у нормах 

загальновизнаних міжнародних актів, які встановлюють такий стандарт. В інших 

міжнародних договорах, згода на обовʼязковість яких надана Верховною Радою 

України, встановлений порядок реалізації таких стандартів. Тому систему не 

можна класифікувати за критеріями норм матеріального або процесуального права, 

оскільки вона комплексно вміщує їхні норми. 

Система міжнародних стандартів прав людини в кримінальному процесі 

передбачає відповідність їй норм КПК України та інших законів України, які 

вміщують кримінально-процесуальні норми. Це означає, що норми КПК України 

та кримінального процесуального законодавства не повинні суперечити 

стандартам прав людини в кримінальному процесі, а у випадку відсутності норм, 

які регулюють відносини у сфері кримінального провадження, то використання 

системи міжнародних стандартів прав людини в кримінальному провадженні має 

бути обовʼязковим. 

Міжнародні стандарти прав людини в кримінальному провадженні мають ще 

одну характеристику: вони засновуються на практиці та кримінальному 

процесуальному законодавстві країн, які підписали міжнародний договір. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розвʼязано важливу наукову проблему, що має актуальне 

значення для науки кримінального процесу, адвокатської, прокурорської, слідчої 

та судової практики, а саме розроблено концепцію системи кримінального процесу 

України, яка грунтується на загальних положеннях кримінального процесу і 

містить теоретичні положення та практичні рекомендації суду, сторонам та іншим 

учасникам кримінального провадження щодо їх кримінальної процесуальної 

діяльності. Найголовніші з них такі: 

1. Система кримінального процесу – це множина складних (підсистем) і 

простих елементів кримінальної процесуальної діяльності, що обʼєднані 

взаємозвʼязками, які відображаються в правах і обовʼязках учасників 

кримінального провадження, створена з метою задоволення потреб як держави, так 

і населення. 

Поняття «кримінальна процесуальна система» може бути охарактеризовано 

з позицій системного підходу в кримінальному процесі; обʼєкту для порівняльного 

правознавства (типологізації кримінальних процесуальних систем); обʼєкту для 

наукового дослідження, а в перспективі, – як навчальна дисципліна. 

Використання системного підходу вимагає розуміння конструктивності 

кримінального процесу, його практики. Його слід використовувати шляхом 

встановлення основних системних понять кримінального процесу, класифікації 

самої системи та її підсистем, сутності системних явищ та їх змістовної 

характеристики, специфічних засад, методів та форм кримінальної процесуальної 

діяльності і їх взаємозв’язку, стадій кримінального процесу, використанні 

системних звʼязків у нагляді та контролі за кримінальним провадженням, 

використанні системного підходу у досягненні завдань кримінального 

провадження. 

У системному підході кримінальний процес цілісно. Обʼєктами системи 

кримінального процесу є сукупність елементів системи, що у цілісності утворюють 

її компоненти та відповідні формам та завданням кримінального процесу.  Входом 
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у систему кримінального процесу є результат дії процесу, що передував раніше, є 

послідовним або таким, що виник випадково. Звʼязки у кримінальному процесі, 

ґрунтуючись на системному підході, визначають напрямок процесу і його порядок. 

Винятки із системи, що є загальною для кримінального процесу, обумовлюються 

метою таких відхилень, і не суперечать завданням кримінального процесу, а мають 

свої взаємозвʼязки. 

Зміст кримінальної процесуальної системи визначений через все те, що 

міститься в системі. До змісту вітчизняної кримінальної процесуальної системи 

віднесено такі компоненти та елементи: кримінальні процесуальні норми, 

процесуальні дії, окремі підсистеми, що функціонують у межах кримінальної 

процесуальної системи, кримінальну процесуальну доктрину, кримінальну 

процесуальну політику, протиріччя кримінальної процесуальної системи та 

взаємозв’язки між зазначеними компонентами й елементами. 

2. Генезис вітчизняного кримінального процесуального законодавства 

пропонується розглядати через наступні етапи: 1) перша форма кримінального 

процесу – «помста»; 2) звичаєві норми; 3) звичаєві та релігійні норми; 4) 

кодифіковані приватно-позовні збірники (Руська Правда – до 1832 р.) 5) 

кодифіковане кримінально-процесуальне законодавство (Звід законів «Про 

судочинство по злочинах» 1832 р. та австрійський кримінально-процесуальний 

кодекс 1853 р. – по тепер). 

Встановлено, що поняття «кримінальне процесуальне законодавство» 

необхідно розуміти широко. Зокрема, до нього відносять систему наступних 

нормативно-правових актів: відповідних положень Конституції України, 

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

України, КПК України та інших актів законодавства України (зокрема, законів 

України та підзаконних нормативно-правових актів). А практику Верховного Суду, 

а також Європейського суду з прав людини необхідно вважати джерелом 

кримінального процесуального права, однак не кримінальним процесуальним 

законодавством, оскільки вона не створює норму права, а її тлумачить. 
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3. Кримінальна процесуальна діяльність простежується як система через 

спільні ознаки, які в своїй сукупності утворюють це поняття. До таких ознак 

належать: це різновид соціальної діяльності (специфічний вид діяльності); 

врегульована кримінальним процесуальним законом; є різними формами реалізації 

права (використання, дотримання, виконання та застосування права). 

Сутність кримінально-процесуальної діяльності з’ясовувається через 

систему ознак, які їй притаманні. Ця система складається із того, що кримінально-

процесуальна діяльність стосується вузької сфери суспільного життя; полягає у 

системі дій та рішень; передбачена кримінальним процесуальним законодавством 

України; здійснюється судом, сторонами та іншими учасниками кримінального 

провадження; можлива лише у межах кримінального провадження; спрямована на 

виконання завдань кримінального провадження; знаходить своє матеріальне 

вираження у протоколах процесуальних дій та додатках до них, журналу судового 

засідання, а також носіях інформації, на яких за допомогою технічних засобів 

зафіксовано процесуальні дії; її предметом та засобами реалізації є інформація 2-х 

видів: фактичні дані та інша інформація, що стосується кримінального 

провадження. 

4. Наука кримінального процесу може бути охарактеризована через групу 

загальних ознак, які набувають свого окремого значення саме для кримінальної 

процесуальної науки та спеціальних ознак, які наповнюють її сутність і 

розкривають її зміст. 

Системність науки кримінального процесу відображена у наступному: 

1) існують стійкі наукові потреби у пізнанні закономірностей цієї 

відокремленої сфери суспільних відносин та тісні взаємозв’язки із іншими 

науками; 

2) наука кримінального процесу є окремою науковою одиницею, що 

обумовлена окремим предметом дослідження та сукупністю методів дослідження 

(методологією науки кримінального процесу); 

3) наука кримінального процесу спрямована на вирішення проблем 

функціональності кримінального процесу та засновується на дослідженні 
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людських цінностей. Вона аналізує систему впорядкованих дій і взаємовідносин 

людей, спосіб об’єднання функціональних частин і одночасно спосіб збереження 

їх функціональної автономії у кримінальній процесуальній діяльності; 

4) реалізується за допомогою фахівців з кримінального процесуального 

права; 

5) елементи наукового пізнання у науці кримінального процесу тісно 

пов’язані між собою різноманітними взаємозвʼязками. При цьому кожна окрема 

система об’єктів, мети і видів діяльності, кожна частина є засобом досягнення 

загальної мети, що нині передбачена ст. 2 Кримінального процесуального кодексу 

України; 

6) кримінальні процесуальні знання організовуються у певну систему, 

тобто мають узгоджену структуру на взаємозв’язки між складовими елементами та 

компонентами; 

7) наукові дослідження кримінального процесу неможливі без аналізу 

кримінальної процесуальної діяльності; 

8) при уточненні (удосконаленні) теорії кримінального процесу 

відбувається з’ясування її внутрішньої структури, взаємодії елементів 

упорядкування та систематизації, використання законів логіки;  

9) вона має початок, але немає кінця, тобто є незавершеною. 

5. Типологія кримінальної процесуальної системи передбачає застосування 

класифікації – поділу на групи. У цьому випадку, класично, критерієм поділу є 

типологія правових систем (правових сімей), які є також системним явищем до 

складу якого входять інші, менші за обсягом правові явища, серед яких є система 

кримінального процесу. 

Тип кримінальної процесуальної системи – це властивість кримінальної 

процесуальної системи країни, що визначається наявністю схожих або відмінних 

ознак від інших систем, які дозволяють віднести кримінально-процесуальну 

систему до групи систем, заснованих на спільних рисах. 

Загальні ознаки типу кримінальної процесуальної системи: 

1) залежить від політичного (державного) режиму; 



344 

 

 

2) засновується на завданні та засадах кримінального процесу, та включає 

всі елементи системи кримінального процесу; 

3) забезпечує досягнення оптимального результату у досягненні завдань 

кримінального процесу в умовах єдності типу та диференціації видів у кожній 

країні; 

4) обумовлений загальним соціокультурним розвитком та правовими 

традиціями; 

5) заснований на типі правової системи країни (групи країн); 

6) обумовлюється перевагою імперативного, або диспозитивного методу 

правового регулювання кримінальних процесуальних відносин; 

7) проявляється у практиці застосування законодавства. 

Критерії типологізації систем кримінального процесу дублюють критерії 

класифікації правових систем світу із врахуванням особливостей кримінального 

процесу. Такими критеріями класифікації систем кримінального процесу 

необхідно визначити: 

1) генезис та подальший розвиток системи; 

2) спільність основного джерела кримінального процесуального права; 

3) єдність у структурі кримінального процесуального права, наявність 

основних типових компонентів системи кримінального процесуального права, що 

відмінні від інших систем; 

4) типовість групових принципів кримінального провадження, що 

визначають його напрямок; 

5) типовість юридичної техніки для окремої групи країн. 

6. Англо-американський тип кримінальної процесуальної системи 

характеризується тим, що вона розповсюджена географічно в країнах англо-

американської правової системи, а також ознаками того, що вона є змагальною або 

обвинувальною, заснована на понятті процесуальної справедливості, спільною 

також є переважаюча роль прецедента як джерела права, кримінальної 

процесуальної доктрини та використання норм права для правового регулювання 

кримінальних процесуальних відносин. Притаманна архаїчність правилам та 
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інститутам. Основна роль суду у кримінальному провадженні проявляється у 

вирішені спору, а не встановлені істини, звідси широке використання відновного 

правосуддя та угоди про визнання вини. 

7. Континентальний тип кримінальної процесуальної системи географічно 

співпадає із кордонами континентальної Європи, а, відповідно, і континентальною 

правовою системою. Є інквізиційним або цивільно-правовим (оскільки заснований 

на римському цивільному праві). Основна роль держави пов’язана зі 

встановленням фактів у кримінальному провадженні. Основним джерелом 

кримінального процесуального права є кодифіковані нормативно-правові акти, а 

також використовується прецендентне право, зокрема практика ЄСПЛ. Існує 

чіткий поділ кримінального провадження на стадії. 

8. Традиційний та релігійний тип кримінальних процесуальних систем 

розповсюджений відповідно до типів правових систем. Спільним для них є 

нетиповість багатьох інститутів порівняно із англо-американською системою та 

континентальною. Країни традиційного типу кримінального процесу більш лояльні 

до запозичення елементів кримінального процесу англо-американської та 

континентальної правових систем. А країни релігійного типу таке запозичення 

здійснюють за умови повної трансформації релігійного типу в інший тип 

кримінального процесу. Своє походження вказані типи процесу отримали зі звичаїв 

та релігії відповідно. При цьому країни традиційного типу кримінальної 

процесуальної системи запозичили нормативно-правові акти як джерела 

кримінального процесуального права, вміщуючи норми традицій до їх тексту, а 

країни релігійного типу частково запозичили кодифікацію, в той же час 

застосування релігійних норм кримінального процесу є проявом прецедентного 

права. 

9. Одним із компонентів системи досудового розслідування є комплексом 

норм кримінального процесуального законодавства, які врегульовують підстави 

(юридичні факти), суб’єкти, об’єкти та зміст такої діяльності, які, зі свого боку, 

зумовлюють поняття «належна правова процедура» під час досудового 

розслідування. Така система, по-перше, є динамічною, тобто, вона розвивається 



346 

 

 

залежно від обставин кримінального провадження та ґрунтується на ч. 1 ст. 26 КПК 

України, де зазначено, що сторони кримінального провадження є вільними у 

використанні своїх прав у межах та в спосіб, передбачених КПК України, а також, 

по-друге, така система є функціональною. Функціональність системи досудового 

розслідування можна сформулювати через: 1) внутрішню взаємодію всередині 

кожного компонента між його елементами; 2) взаємодію елементів різних 

компонентів між собою; 3) взаємодію елементів компонентів системи досудового 

розслідування з іншими системними явищами кримінального процесу; 4) усі 

компоненти підпорядковані одній меті – досягненню завдань кримінального 

провадження. 

Компоненти системи досудового розслідування засновуються на нормах 

КПК України, однак, їхнє згрупування у умовно самостійні частини не збігається 

із системою таких норм та є окремим теоретико-правовим явищем. 

Строк, протягом якого слідчий або прокурор зобовʼязані внести відомості до 

Реєстру, після самостійного виявлення з будь-яких джерел обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, має складати 24 години з 

моменту самостійного виявлення. Підтвердженням факту такого самостійного 

виявлення може бути інформація, яка свідчить про вчинення кримінального 

правопорушення, й міститься в протоколах слідчих (розшукових) дій та негласних 

слідчих (розшукових) дій, заявах учасників кримінального провадження та 

отримана з інших джерел. 

10. Судове провадження в суді першої інстанції як системне явище 

характеризується тим, що у ньому вперше проявляються такі системні 

взаємозв’язки як субординація, взаємопроникнення, взаємообумовленість. При 

цьому субординація проявляється у відношенні усіх учасників провадження до 

суду як уособлення судової влади у кримінальному провадженні. 

Взаємопроникнення відбувається шляхом обміну інформацією, яка була отримана 

під час досудового розслідування. А взаємообумовленість визначається тим, що 

лише після досудового розслідування може бути провадження у суді першої 

інстанції та суд першої інстанції може повернути обвинувальний акт прокурору. 
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Оскільки суд першої інстанції розглядає кримінальне провадження по суті, 

то таке провадження набуває умов цілісності такої системи, а якщо була така 

система не повною, то вона, відповідно, була порушена, а тому є підстави для 

скасування вироку. 

Провадження у суді першої інстанції є першим проявом багаторівневості 

кримінальної процесуальної системи. 

Під час провадження в суді першої інстанції відбувається певний синтез, 

який утворює у собі єдність такої діяльності, водночас можливо виокремити в ній 

більш прості складові, наприклад, процесуальні дії учасників судового розгляду.  

Такі дії обумовлені цілісністю провадження в суді першої інстанції і поза ним не 

існують. Будь-яка дія одночасно і обумовлена, і обумовлює провадження в суді 

першої інстанції.  

Структура провадження у суді першої інстанції у КПК України є як щось 

незмінне, однак по суті вона постійно змінюється залежно від доказів, а також 

інших даних, інформація про які відкривається суду.  

11. Перегляд судових рішень як компонент системи кримінального процесу 

необхідно аналізувати від дослідження реальних систем до встановлення загальних 

закономірностей, які притаманні провадженню в суді апеляційної інстанції, 

провадженню в суді касаційної інстанції та провадженню за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

Усім складникам компоненту перегляду судових рішень притаманно 

цілеспрямованість, алгоритмічність, результативність такої діяльності. Окрім того, 

що перегляд судових рішень є механізмом виправлення судових помилок та 

гарантією прав учасників кримінального провадження, він є засобом досягнення 

мети, засобом розв’язання проблеми, а саме: реалізації справедливості в 

кримінальному процесі як загальнолюдської цінності; показника правової 

захищеності учасника кримінального судочинства; фундаменту прогресивного 

розвитку держави та гарантії захисту особи, суспільства та держави від 

кримінальних правопорушень; охорони прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження. 
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Залежно від реалізації учасниками своїх прав на перегляд судових рішень, 

змінюється структура системи кримінального процесу. Водночас, таку структуру, 

яка передбачає розгляд кримінального провадження судом першої інстанції, а далі 

провадження в суді апеляційної інстанції, потім провадження в суді касаційної 

інстанції, надалі провадження за нововиявленими або виключними обставинами 

можна назвати лінійною. У випадку повернення справи на новий розгляд до суду 

першої або апеляційної інстанції, то структура набуває ознак мережі. 

Під час перегляду судових рішень відображається поведінка системи: 

зазначається які зміни відбуваються, послідовність етапів, дій, причинно-

наслідкових звʼязків. А рішення судів за результатами перегляду судових рішень 

ще раз підтверджують її динамічність. 

Необхідно визначити, що завдяки провадженням із перегляду судових рішень 

система кримінального процесу набуває ознак функціонування та розвитку як двох 

типів динаміки системи. 

12. Шляхами до вдосконалення використання правових цінностей ЄСПЛ у 

кримінальній процесуальній системі України є: 

- фактична реалізація основоположних прав та свобод громадян відповідно 

до змісту всіх рішень ЄСПЛ щодо кримінальних процесуальних правовідносин; 

- оптимізація діяльності суду, сторін та інших учасників кримінального 

провадження шляхом впровадження практики ЄСПЛ у їх діяльність безпосередньо, 

або за допомогою інших учасників; 

- використання практики ЄСПЛ під час створення проектів Законів України, 

які регулюють сферу кримінальної процесуальної діяльності; 

- розвиток інформаційних засобів для забезпечення отримання інформації 

учасниками кримінального провадження правових позицій ЄСПЛ (в тому числі, 

перекладу рішень ЄСПЛ на державну мову); 

- посилення протидії перекручуванню та такому, що не відповідає дійсності 

(«вирваному з контексту») цитуванню рішень ЄСПЛ у судових рішеннях; 

- визначення обов’язку використання правових позицій ЄСПЛ стороною 

обвинувачення та судом. 
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13. Міжнародні стандарти кримінального судочинства як компонент 

кримінальної процесуальної системи України є її невід’ємною складовою. 

Оскільки у кримінальному провадженні може брати участь  юридична особа, щодо 

якої здійснюється провадження, то визначено, що можуть бути реалізовані такі 

міжнародні стандарти прав юридичних осіб: 1) право на те, щоби не піддаватися 

такому поводженню чи покаранню, що порушує ділову репутацію; 2) право на 

рівність усіх перед законом та право на рівний захист закону; 3) право на ефективне 

відновлення в правах компетентним національним судом у випадках порушення 

основних прав, наданих Конституцією чи законом; 4) право на справедливий 

судовий розгляд; 5) право на призначення покарання виключно на підставі закону; 

6) право на таємницю кореспонденції. 

Відповідно під міжнародними стандартами прав людини у системі 

кримінального процесу України необхідно розуміти імплементовані у систему 

кримінального процесуального законодавства норми міжнародних договорів, що 

ратифіковані Верховною Радою України та які визначають правовий статус особи 

у кримінальних процесуальних правовідносинах і вимоги, які предʼявляються до 

кримінально-процесуальних механізмів, що мають забезпечити охорону прав і 

свобод громадян у кримінальному провадженні. 

Під міжнародними стандартами кримінального судочинства необхідно 

розуміти засновані на консенсусі норми міжнародного публічного права, які 

містяться у нормативних документах, що прийняті у межах міжнародного 

співробітництва, та які спрямовані на досягнення оптимального ступеня 

дотримання прав учасників кримінального провадження та судочинства у 

кримінальних справах загалом.  

14. З метою удосконалення норм запропоновано внести такі зміни до 

Кримінального процесуального кодексу України: 

а) у частині 2 ст. 1 КПК України «…та інших законів України» замінити на 

«…та інших актів законодавства України»; 

б) у частині 1 ст. 66 КПК України додати п. «10) подавати докази для 

підтвердження своїх показань;»; 
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в) частину 3 ст. 95 КПК України доповнити «Свідок може подати докази для 

підтвердження своїх показань»; 

г) статтю 97 КПК України викласти у новій редакції «Показання з чужих слів 

є недопустимим доказом»; 

ґ) до статті 110 КПК України додати ч. 3-1: «3-1. Повідомлення про підозру є 

процесуальним рішенням прокурора або слідчим за погодженим з прокурором про 

обґрунтоване припущення вчинення особою кримінального правопорушення»; 

д) до статті 128 КПК України додати ч. 8: «8. Цивільний позивач і цивільний 

відповідач звільняються від сплати судового збору під час розгляду цивільного 

позову у кримінальному провадженні в усіх судових інстанціях»;  

е) частину 6 ст. 224 КПК України після слів «….які важко зберегти в пам’яті.» 

доповнити «а також подавати докази для підтвердження своїх показань»; 

є) частину 1 ст. 242 КПК України викласти у такій редакції: «1. Експертиза 

проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають 

сторони кримінального провадження, потерпілий або його представник, або 

слідчий суддя за клопотанням сторони захисту, або потерпілого у випадках та 

порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з’ясування обставин, 

що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. 

Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права»; 

ж) частину 1 ст. 244 КПК України після слів «Сторона захисту…» доповнити 

словом «потерпілий», а п. 2 ч. 1 ст. 244 КПК України викласти у такій редакції «2) 

сторона захисту, потерпілий не може залучити експерта самостійно через 

відсутність коштів чи з інших об’єктивних причин»; 

з) частину 2 ст. 309 КПК України після слів «…або відмову у відкритті 

провадження по ній.» доповнити словами «а також інші ухвали, що не передбачені 

кримінальним процесуальним законодавством»; 

и) пункт 6 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» викласти у такій 

редакції «6) позивачі – у справах про відшкодування майнової та моральної шкоди, 

завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення;». 
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Додаток 2 

Шановні колеги! 

Для проведення наукового дисертаційного дослідження за темою: «Система 

кримінального процесу України» проводиться анкетування практиків та науковців. 

Анкетування є анонімним. При відповіді на запитання необхідно обрати одну 

відповідь, яку респондент вважає вірною, або найбільш наближеною до 

правильної. При виборі «Свій варіант» просимо його обґрунтувати. 

Заздалегідь вдячні за співпрацю! 

1. Стаж діяльності у  сфері права: 

до 3-х років 

від 3-х до 5 років 

від 5 до 10 років 

від 10 до 15 років 

понад 15 років 

2. Вид діяльності у сфері права за останні 3 роки (можна обрати декілька варіантів 

відповіді): 

адвокат 

прокурор 

слідчий 

суддя 

3. Чи є кримінальний процес України  явищем складним та багатогранним? 

так 

ні 

4. Поняття «кримінальна процесуальна система» можна визначити через: 

кримінальне процесуальне законодавство 

кримінальну процесуальні діяльність 

науку кримінального процесу 

свій варіант________________________________________________________________ 

5.  Чи є поняття «кримінальної процесуальної системи» є вторинним питанням від 

її існування як  реального правового явища 

так 

ні 

важко відповісти 

6. Чи може кримінальне процесуальне право будь-якої країни визначатися 

правовою системою такої країни 

так 

ні 

важко відповісти 

7. Як Ви розумієте поняття «кримінальна процесуальна система»: 

 як використання системного підходу в кримінальному процесі; 

 як об'єкт для порівняльного правознавства, типологізації кримінальних процесуальних 

систем; 

як об'єкт для наукового дослідження; 

як навчальну дисципліну. 
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1. Система кримінального процесу України може складатись з: 

елементів 

компонентів 

підсистем 

елементів, компонентів, підсистем 

елементі та компонентів 

2. Чи має вплив на систему кримінального процесу України наступні поняття 

матеріального кримінального  права: «злочин» та його види? 

так 

частково 

ні 

3. Як Ви розумієте поняття «кримінальний процес»? 

як кримінальну процесуальну діяльність 

як галузь кримінального процесуального права 

як кримінальну процесуальну науку 

як навчальну дисципліну 

свій варіант________________________________________________________________ 

4. Чи погоджуєтесь Ви, що до основних компонентів кримінального процесу, 

через призму розуміння його як діяльності, належать: кримінальне процесуальне 

законодавство;  завдання та засади кримінального провадження; учасники 

кримінального провадження; права та обов’язки учасників кримінального 

провадження; докази;  кримінальні процесуальні рішення? 

так 

ні 

частково 

якщо «ні», чи «частково», то Ваш варіант____________________________ 

5. Чи виникали у Вас проблеми у розумінні та використанні поняття 

«кримінальне процесуальне законодавство»? 

так 

ні 

якщо так, то які?________________________________________ 

6. Чи вважаєте ви практику Європейського суду з прав людини  джерелом 

кримінального процесуального права України? 

так 

ні 

вона є сукупністю актів тлумачення 

7. Які, на Вашу думку, фактори поняття «кримінально-процесуальна 

діяльність» є системоутворюючими (можна обрати декілька варіантів відповіді)?  

стосується вузької сфери суспільного життя 

полягає у системі дій та рішень 

передбачена кримінальним процесуальним законодавством України 

здійснюється судом, сторонами та іншими учасниками кримінального провадження 

можлива лише у межах кримінального провадження 

спрямована на виконання завдань кримінального провадження 

знаходить своє матеріальне вираження у протоколах процесуальних дій та додатках до 

них, журналі судового засідання, а також носіях інформації, на яких за допомогою технічних 

засобів зафіксовано процесуальні дії 

усі вище зазначені 

8. Чи вважаєте Ви, що можна виділити тип кримінального процесу залежно від 

типу правової системи? 
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так 

ні 

важко відповісти 

свій варіант___________________________________________________________ 

9. Чи доцільно типи системи кримінального процесу поділити на англо-

американський, континентальний, релігійно-правовий, традиційний? 

так 

ні 

важко відповісти 

10. Чи необхідно окремо виділити стадію кримінального процесу як «внесення 

відомостей в ЄРДР»? 

так 

ні 

важко відповісти 

11. Чи вважаєте Ви, що залучення експерта у кримінальному провадженні це 

слідча (розшукова) дія? 

так 

ні 

важко відповісти 

12. Чи можна вважати повідомлення про підозру процесуальним рішенням? 

так 

ні 

важко відповісти 

13. Чи вважаєте Ви,  що для повернення обвинувального акта прокурору 

достатньо однієї із технічних, або змістовних, або процесуальних помилок у його тексті? 

так 

ні 

важко відповісти 

14. Чи вважаєте Ви те, що поняття «безпосередність дослідження доказів судом» 

містить 2 компоненти: компонент передачі інформації і компонент сприйняття? 

так 

ні 

важко відповісти 

15. Чи варто вирішувати питання про стягнення судового збору під час 

прийняття рішення по цивільному позову у кримінальному провадженні? 

так 

ні 

16. Чи вважаєте Ви необхідним включення до тексту КПК України положень 

про обов’язковість застосування судами нижчестоящих інстанцій рішень Верховного 

Суду?  

так 

ні 

важко відповісти 

17. Чи використовуєте Ви у своїй діяльності практику Європейського суду з 

прав людини? 

так 

ні 

18. Хто, на Вашу думку, зобов’язаний  використовувати практику ЄСПЛ у 

кримінальному провадженні? 

суд 
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суд, сторона захисту, сторона обвинувачення 

суд, сторона захисту, сторона обвинувачення, потерпілий 

суд, сторона захисту, сторона обвинувачення, потерпілий та інші учасники 

кримінального провадження 

19. Чи  вважаєте Ви, що міжнародні стандарти прав людини у кримінальному 

провадженні можуть бути застосовані і до юридичних осіб (з особливостями розуміння 

юридичних осіб як правових фікцій)? 

так 

ні 

свій варіант________________________________________ 
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Додаток 3 

Підсумки анкетного опитування 

За спеціально розробленою анкетою, яка містить актуальні питання, 

пов’язані з предметом дисертаційного дослідження, було опитано 296 

респондентів. За результатами аналізу підсумків анкетного опитування були 

отримані наступні дані: 

1. Стаж діяльності у  сфері права: 

до 3-х років 0 % 

від 3-х до 5 років 4 % 

від 5 до 10 років 12 % 

від 10 до 15 років 40 % 

понад 15 років 44 % 

2. Вид діяльності у сфері права за останні 3 роки (можна обрати декілька варіантів 

відповіді): 

адвокат 30,1 % 

прокурор 23,3 % 

слідчий 25,3 % 

суддя 21,3 % 

3.Чи є кримінальний процес України  явищем складним та багатогранним? 

так 100 % 

ні 0 % 

4.  Поняття «кримінальна процесуальна система» можна визначити через: 

кримінальне процесуальне законодавство 35 % 

кримінальну процесуальні діяльність 51 % 

науку кримінального процесу 12 % 

свій варіант 2%. Найчастіші відповіді: «Вважаю, 

система це сукупність 

законодавства, науки та різних 

органів, які забезпечують 

функціювання; Взаємодію субʼєктів; 

Все вище вказане;  Все зазначене, а 

також кримінальні процесуальні 

відносини; Це порядок застосування 

норм кримінально-процесуального 

законодавства, який базується на 

загальних принципах права та 

великою мірою залежить від 

внутрішнього переконання субʼєктів 

її застосування щодо порядку, 

необхідності та міри реалізації цієї 

системи у діяльності самих 

субʼєктів». 

5.   Чи є поняття «кримінальної процесуальної системи» є вторинним питанням 

від її існування як  реального правового явища 

так 37.5 % 

ні 20.8 % 

важко відповісти 41.7 % 
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6.  Чи може кримінальне процесуальне право будь-якої країни визначатися 

правовою системою такої країни 

так 79.2 % 

ні 16.7 % 

важко відповісти 4.2 % 

7.  Як Ви розумієте поняття «кримінальна процесуальна система»: 

 як використання системного підходу в 

кримінальному процесі; 

58.3 % 

 як об'єкт для порівняльного правознавства, 

типологізації кримінальних процесуальних систем; 

20.8 % 

як об'єкт для наукового дослідження; 12.5 % 

як навчальну дисципліну. 8.3 % 

8. Система кримінального процесу України може складатись з: 

елементів 16.7 % 

компонентів 0 % 

підсистем 4.2 % 

елементів, компонентів, підсистем 58.3 % 

елементі та компонентів 20.8% 

9. Чи має вплив на систему кримінального процесу України наступні поняття 

матеріального кримінального  права: «злочин» та його види? 

так 54.2 % 

частково 37.5 % 

ні 8.3 % 

10. Як Ви розумієте поняття «кримінальний процес»? 

як кримінальну процесуальну діяльність 72.5 % 

як галузь кримінального процесуального права 10.3 % 

як кримінальну процесуальну науку 6.2 % 

як навчальну дисципліну 10.3 % 

свій варіант  0.7 % Найчастіші відповіді: «Усе 

вище перераховане». 

11. Чи погоджуєтесь Ви, що до основних компонентів кримінального процесу, 

через призму розуміння його як діяльності, належать: кримінальне процесуальне 

законодавство;  завдання та засади кримінального провадження; учасники 

кримінального провадження; права та обов’язки учасників кримінального провадження; 

докази;  кримінальні процесуальні рішення? 

так 84 % 

ні 5 % 

частково 11 % 

якщо «ні», чи «частково», то Ваш варіант 0 % 

12. Чи виникали у Вас проблеми у розумінні та використанні поняття «кримінальне 

процесуальне законодавство»? 

так 23 % 

ні 77 % 

якщо так, то які? 0 % 

13. Чи вважаєте ви практику Європейського суду з прав людини  джерелом 

кримінального процесуального права України? 

так 73 % 

ні 17 % 

вона є сукупністю актів тлумачення 20 % 
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14. Які, на Вашу думку, фактори поняття «кримінально-процесуальна 

діяльність» є системоутворюючими (можна обрати декілька варіантів відповіді)?  

стосується вузької сфери суспільного життя 20 % 

полягає у системі дій та рішень 36 % 

передбачена кримінальним процесуальним 

законодавством України 

64 % 

здійснюється судом, сторонами та іншими 

учасниками кримінального провадження 

48 % 

можлива лише у межах кримінального 

провадження 

11 % 

спрямована на виконання завдань кримінального 

провадження 

44 % 

знаходить своє матеріальне вираження у 

протоколах процесуальних дій та додатках до них, 

журналі судового засідання, а також носіях інформації, на 

яких за допомогою технічних засобів зафіксовано 

процесуальні дії 

20 % 

усі вище зазначені 40 % 

15. Чи вважаєте Ви, що можна виділити тип кримінального процесу залежно від 

типу правової системи? 

так 59 % 

ні 11 % 

важко відповісти 29 % 

свій варіант  1 % Найчастіші відповіді: «Для того, 

щоб відповісти на це питання, 

необхідно попередньо ознайомитись 

з масивом порівняльної інформації 

щодо типів правових систем та типів 

кримінальних процесів у 

конкретних країнах». 

16. Чи доцільно типи системи кримінального процесу поділити на англо-

американський, континентальний, релігійно-правовий, традиційний? 

так 47 % 

ні 27 % 

важко відповісти 26 % 

17. Чи необхідно окремо виділити стадію кримінального процесу як «внесення 

відомостей в ЄРДР»? 

так 76 % 

ні 20 % 

важко відповісти 4 % 

18. Чи вважаєте Ви, що залучення експерта у кримінальному провадженні це 

слідча (розшукова) дія? 

так 44 % 

ні 48 % 

важко відповісти 8 % 

19. Чи можна вважати повідомлення про підозру процесуальним рішенням? 

так 96 % 

ні 4 % 

важко відповісти 0 % 

20. Чи вважаєте Ви,  що для повернення обвинувального акта прокурору 

достатньо однієї із технічних, або змістовних, або процесуальних помилок у його тексті? 
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так 65 % 

ні 32 % 

важко відповісти 3 % 

21. Чи вважаєте Ви те, що поняття «безпосередність дослідження доказів судом» 

містить 2 компоненти: компонент передачі інформації і компонент сприйняття? 

так 81 % 

ні 7 % 

важко відповісти 12 % 

22. Чи варто вирішувати питання про стягнення судового збору під час 

прийняття рішення по цивільному позову у кримінальному провадженні? 

так 33 % 

ні 67 % 

23. Чи вважаєте Ви необхідним включення до тексту КПК України положень про 

обов’язковість застосування судами нижчестоящих інстанцій рішень Верховного Суду?  

так 56 % 

ні 24 % 

важко відповісти 20 % 

24. Чи використовуєте Ви у своїй діяльності практику Європейського суду з прав 

людини? 

так 83 % 

ні 17 % 

25. Хто, на Вашу думку, зобов’язаний  використовувати практику ЄСПЛ у 

кримінальному провадженні? 

суд 24 % 

суд, сторона захисту, сторона обвинувачення 8 % 

суд, сторона захисту, сторона обвинувачення, 

потерпілий 

3 % 

суд, сторона захисту, сторона обвинувачення, 

потерпілий та інші учасники кримінального 

провадження 

65 % 

26. Чи  вважаєте Ви, що міжнародні стандарти прав людини у кримінальному 

провадженні можуть бути застосовані і до юридичних осіб (з особливостями розуміння 

юридичних осіб як правових фікцій)? 

так 75 % 

ні 25 % 

свій варіант 0 % 
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Додаток 5 

Список публікацій Циганюк Ю. В. за темою дисертації 

 

Монографія 

 

1. Циганюк Ю. В. Теоретичні та правові основи системи кримінального 

процесу України: монографія.  Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2020. 345 с. 

Рецензія: Яновська О. Г. Рецензія на монографію «Теоретичні та правові 

основи системи кримінального процесу України». Вісник Запорізького 

національного університету. Юридичні науки. 2020. № 1. С. 310-312. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

 

1. Циганюк Ю. В.  Використання системного підходу при визначенні 

поняття «правова система». Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія Право. 2012. Вип. 19. С. 124-127. 

2. Кравчук О. В., Циганюк Ю. В. Порядок призначення судових 

експертиз в сфері інтелектуальної власності у кримінальних провадженнях за 

новим кримінальним процесуальним законодавством України. Криміналістичний 
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криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (Хмельницький, 2 березня 2018 р.).  

Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2018. С. 346-348. 

17. Кучинська О. П., Циганюк Ю. В. Проблеми запровадження медіації у 
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 Особистий внесок здобувача: досліджено проблеми та спрогнозовано 

перспективи запровадження медіації у кримінальному процесі України.  

18. Циганюк Ю. В., Кравчук О. В. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю науково-педагогічного працівника як запорука якості сучасної 

юридичної освіти. Матеріали науково-педагогічного стажування «Заклади вищої 

освіти як середовище формування нового покоління правознавців» у Гуманітарно-

природничому університету у Сандомирі, 11-15 червня 2018 року у місті Сандомир, 

Республіка Польща. 2018. С. 203-205. 

Особистий внесок здобувача: розроблено тезу про системність 

взаємозвʼязку теоретичного та практичного у викладанні навчальних дисциплін, 

аргументовано доцільність такого поєднання для якості сучасної юридичної 

освіти.  

19. Циганюк Ю. В. Практичні аспекти звільнення обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 289 Кримінального кодексу 

України. Проблеми забезпечення прав і свобод людини: зб. матеріалів VІ Міжнар. 

наук.практ. конф. (Луцьк, 13 груд. 2019 р.). Уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-

Друк, 2019. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм даних 3,42 Мб. C. 217-220. 

20.  Циганюк Ю. В. До питання щодо системності науки кримінального 

процесу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Систематизація українського і європейського законодавства в сучасних реаліях» 

(м. Арад, Румунія, 27-28 грудня 2019 р.). 2019. С. 124-126. 

 

Інші публікації, які додатково відображають наукові результати 

дисертації 
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досліджень та окремі процесуальні питання проведення судових експертиз. За ред. 

к.ю.н. Ю. В. Циганюк.  Хмельницький: ТОВ «Хмельницький центр нових 

технологій та інновацій», 2020. 229 с. 



435 

 

 

2. Луценко Ю., Кравчук О., Циганюк Ю., Клименко С. Практика 
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анализ зарубежного законодательства. Всероссийский криминологический журнал. 

2019. 13 (4). С. 680-690 DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(4).680-690 (Науково-

метрична база: Scopus та Web of Science). 

Особистий внесок здобувача: проведено порівняльно-правове дослідження 
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3. Царенко В. И., Кушнир И. П., Цыганюк Ю. В. Правоведение: курс 

лекций.  Хмельницкий: Издательство Национальной академии Государственной 

пограничной Службы Украины имени Б. Хмельницкого, 2009. 138 с. 

Особистий внесок здобувача: проведено дослідження поняття та ознак 

права, джерел (форм) права, норм права, а також порядок кримінального 

провадження. 

4. Циганюк Ю. В. Доктрина «плодів отруйного дерева» у кримінальному 

процесуальному законодавстві України. Вісник кримінального судочинства.  2019. 

№ 2. С. 54-67. 

5. Baliuk G. І., Kuchynska O. Р., Kovalchuk T. G., Vlasenko Y. L., Tsyganyuk 

Y. V. Criminal-environmental policy of Ukraine: compensation for damage caused by 

crimes against the environment. Naukovyi Visnyk NHU, 2020 № 3. Р. 157-163 (Науково-

метрична база: Scopus). 

Особистий внесок здобувача: досліджено правове регулювання 

процесуального порядку відшкодування шкоди у злочинах проти довкілля, 

розроблено шляхи до захисту прав осіб, що зазнали шкоди у цих злочинах.  
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Додаток 6 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Основні ідеї дисертації доповідалися Циганюк Ю.В. та оприлюднені у  

виступах на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

круглих столах, а саме:  «Актуальні питання реформування правової системи 

України» (м. Луцьк, 29-30 травня 2009 р.), «Правова система України у світлі 

сучасних активних реформаційних процесів» (м. Київ, 29-30 грудня 2010 р.) 

«Законодавство України: проблеми та перспективи» (Закарпаття, Міжгірський р-н, 

с. Верхній Студений, 28 січня - 1 лютого 2010 р.);  «Освіта та наука без кордонів – 

2013» (м. Перемишль, 7-15 грудня 2013 р.);  «Актуальні питання державотворення 

в Україні» (м. Київ, 23 травня 2014 р.);  «Європейські стандарти захисту прав у 

цивільному судочинстві: випробування часом» (м. Київ, 26 вересня 2014 р.); 

«Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі 

реформування кримінальної юстиції» (м. Хмельницький, 17 квітня 2015 р.); 

«Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (м. Кривий Ріг, 12 червня 

2015 р.); «Юридична наука та практика: виклики сучасних євро інтеграційних 

процесів» (м. Братислава, 27-28 листопада 2015 р.);  «Вплив інтеграційних 

тенденцій на розвиток вітчизняного права» (м. Одеса, 24 лютого 2017 р.);  

«Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та 

оперативно-розшукової діяльності» (м. Хмельницький, 3 березня  2017 р.); 

«Шістнадцяті економіко-правові дискусії (юридичне спрямування)» (м. Львів, 15 

березня 2017 р.); «Актуальні проблеми удосконалення кримінального 

процесуального законодавства (м. Одеса, 21 квітня 2017 р.); «Традиції та інновації 

в праві» (м. Новополоцьк, 6-7 жовтня 2017 р); «Актуальні питання кримінального 

процесу, криміналістики та судової експертизи» (м. Київ, 24 листопада 2017 р.); 

«Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та 

оперативно-розшукової діяльності» (м. Хмельницький, 2 березня 2018 р.); 

«Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення» (м. Каунас, 27-28 квітня 2018 

р.); «Проблеми забезпечення прав і свобод людини» (м. Луцьк, 13 грудня 2019 р.) 



437 

 

 

«Систематизація українського і європейського законодавства в сучасних реаліях» 

(м. Арад, 27–28 грудня 2019 р.). 


