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АНОТАЦІЯ 

 

Касапоглу С. О. Реалізація норм кримінального процесуального 

права. – Кваліфікаційно-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. – НТУ 

«Дніпровська політехніка», Міністерство освіти і науки України. – 

Дніпро, 2019, Київський національний університет імені Тараса 

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

Дисертація є першим в науці кримінального процесу комплексним 

монографічним дослідженням, у якому на основі положень теорії 

кримінального процесу, узагальнення адвокатської, слідчої, прокурорської  

та судової практики розроблено сучасну концепцію реалізації норм 

кримінального процесуального права. 

Визначено ознаки реалізації норм кримінального процесуального 

права: реалізація норм являє собою діяльність усіх суб’єктів 

кримінального процесу з упровадження у життя адресованих їм норм; усі 

процеси реалізації окремих норм та інших структурних елементів 

кримінального процесуального права є пов’язаними між собою від 

початку  кримінального провадження до його завершення; структурні 

елементи діяльності різних суб’єктів, які реалізують норми 

кримінального процесуального права, є різними за обсягом; кожний з 

суб’єктів, незалежно від того, яку класифікаційну групу - суб’єктів, які 

ведуть кримінальне провадження, чи суб’єктів, які є заінтересованими у 

його результатах, – має можливість здійснювати певну «автономну» 

діяльність з реалізації норм кримінального процесуального права, а також 

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

інтереси. 
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Сформульовано засади реалізації норм кримінального 

процесуального права: заборона реалізації нечинних норм кримінального 

процесуального права; реалізація норм лише належними суб’єктами; 

зведення до мінімуму формалізму; допустимість аналогії і розсуду 

суб’єктів реалізації норм процесуального права. 

Обґрунтовано, що складність усвідомлення реального змісту 

оцінних понять, викладених у гіпотезі норми кримінального 

процесуального права, обумовлює складність вирішення питання про те, 

чи буде розпочато реалізацію норми, у диспозиції – наскільки точно 

відповідатиме волі законодавця порядок провадження процесуальної дії 

чи ухвалення процесуального рішення. У санкції  оцінні поняття не 

викладаються. 

Доведено, що законодавець і суспільство (взагалі), а також 

учасники кримінального провадження (у «власній» кримінальній справі) 

вправі сподіватися на однаково ефективне застосування норм права. У 

цьому сенсі неоднаковість застосування норми процесуального права 

можна розглядати як ознаку неефективності її дії на практиці. 

Удосконалено наукові положення щодо формалізму в 

кримінальному процесі, зокрема, доведено, що необґрунтоване або 

недостатньо обґрунтоване рішення, в якому реалізуються норми 

кримінального процесуального права, у судовій, слідчій та прокурорській 

практиці іноді є способом приховування формалізму (в негативному 

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

рішенні йдеться про істотне обмеження саме таких прав, то «ступінь» 

його обґрунтованості має бути достатньо високим, аби переконати 

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

Тобто переконливість саме такого, а не іншого застосування норми 

процесуального права повинна мати стандарт «поза розумним сумнівом». 

Доведено, що надмірне використання у КПК квазіпроцесуальних 

норм, в яких викладаються критерії оцінних понять, може призвести до 



4 
 

невиправдано великого обсягу нормативного матеріалу, що обумовить 

проблеми у його використанні насамперед непрофесійними суб’єктами 

кримінального провадження. 

Встановлено, що чим більше результат реалізації норми права 

наближений до запланованого (в умовах ризикової кримінальної 

процесуальної діяльності запланований результат завжди перебуває в 

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

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

запланованого результату правореалізації виявляють вплив певні фактори 

ризику. 

Обґрунтовано положення, згідно з яким суб’єкт кримінального 

провадження має можливість реалізувати норми кримінального 

процесуального права за наявності як мінімум двох умов: наявність 

кримінальної процесуальної правосуб’єктності, що складається з 

правоздатності, дієздатності і деліктоздатності; допущення у законі 

можливості реалізації норм кримінального процесуального права не 

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

Доведено, що в разі, коли йдеться про застосування норми права, 

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

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

ніж норми, адресованої некомпетентним суб’єктам кримінального 

провадження. Ефективність реалізації як простих, так і складних норм 

права некомпетентними суб’єктами забезпечується наданням їм 

можливості користуватися правовою допомогою адвоката. 

Обґрунтовано, що визначити початкові, проміжні та кінцеві стадії 

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

закінчення реалізації однієї норми (частини норми) є початком реалізації 

іншої норми (частини норми). Динамічність кримінального провадження 

обумовлює перманентне «перетікання» однієї стадії в іншу, що позбавляє 

практичного сенсу поділ процесів реалізації окремих норм кримінального 
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процесуального права на стадії. Цей процес є безперервним і 

завершується лише з закінченням кримінального провадження. 

Доведено, що однакове розуміння суб’єктами кримінального 

провадження змісту норми процесуального права не виключає реалізацію 

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

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

(менш чи більш якісної) норми може бути неоднаковим. Спрогнозувати 

наскільки буде ефективною реалізація конкретної кримінальної 

процесуальної норми в перебігу її формулювання і прийняття важко. Але 

якщо вона буде мати властивості (у тому числі «потенційну 

ефективність»), що будуть свідчити про її доброякісність, шанси на 

ефективну її реалізацію є вищими. 

Обгрунтовано твердження, що кримінальне процесуальне право 

залежно від характеристик суб’єкта кримінального правопорушення, його 

тяжкості та інших параметрів, закладених у норму кримінального права, 

допускає різноманітні «варіації» у перебігу з’ясування питання про 

порушення норми кримінального права. Виходячи з цього, можна вести 

мову про те, що норми кримінального процесуального права 

«дорегульовують» кримінально-правові відносини, бо саме від змісту 

процесуальних норм залежить наскільки точно і ефективно будуть 

реалізовані норми кримінального права. 

Зазначено, що з метою правильної реалізації цих норм права 

суб’єкт повинен зважати на існування такого структурного елементу як 

«ігнорування диспозиції (гіпотези)». Особливу важливість таке знання 

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

застосування бо саме вони і лише вони наділені повноваженням щодо 

застосування санкцій за ігнорування диспозицій чи гіпотез норм права. 

Здійснено класифікацію «неформальних практик» реалізації 

кримінальних процесуальних норм за такими підставами: залежно від 

психічного ставлення суб’єкта до потреби дотримання вимог норми – 
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умисні і невмисні; залежно від ступеню відхилення від вимог норми 

процесуального права – законні і незаконні; залежно від поширеності у 

кримінальних провадженнях – одиничні і звичні (традиційні). 

Доведено, що ефективність, закладена у кримінальну процесуальну 

норму як її структурний елемент «якості», здатна забезпечити лише те, 

що у сприятливих умовах кримінального провадження реалізація норми 

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

запланованого ним результату; чим нижчою є якість норми 

кримінального процесуального права, тим вищим є ризик її неефективної 

реалізації. Уже сам по собі факт існування неякісних норм кримінального 

процесуального права робить можливим висновок про те, що фактори 

ризику їх реалізації містяться насамперед у самих нормах. У змісті норм 

права можуть бути закладені ризики їх не реалізації або неефективної 

реалізації, в тому числі й корупційні ризики. 

Ключові слова: норми кримінального процесуального права, 

реалізація норм права, застосування норм права, використання прав, 

виконання обов’язків, дотримання заборон. 

 

SUMMARY 

 

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

law. – Qualification-scientific work on the rights of the manuscript. 

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

procedure and criminalistics; forensics; operational search activity. – National 

mining university, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Dnipro, 

2019, Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is the first comprehensive monographic research in the 

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

of the standards of criminal procedural law was developed on the basis of the 
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provisions of the theory of criminal process, the generalization of lawyers, 

investigators, prosecutors and court practice. 

The signs of the realization of the standards of criminal procedural law 

were identified: realization of norms is the activity of all subjects of the 

criminal process for the realization of the norms addressed to them; all 

processes of the realization of certain norms and other structural elements of 

criminal procedural law are interrelated between the beginning of the criminal 

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

various entities that realize the rules of criminal procedural law are different in 

scope; each of the subjects, regardless of which classification group – the 

subjects conducting the criminal proceedings, or the subjects who are 

interested in its results – has the opportunity to carry out a certain 

«autonomous» activity on the realization of the standards of criminal 

procedural law , as well as influence the same activities of entities that 

represent the public interest. 

Principles of realization of the standards of criminal procedural law were 

formulated: the prohibition of the realization of dormant standards of criminal 

procedural law; realization of norms only by proper subjects; minimize the 

formalism; the admissibility of the analogy and discretion of the subjects of the 

implementation of the rules of procedural law. 

It was substantiated that the complexity of understanding the real 

meaning of the evaluative concepts contained in the hypothesis of the rules of 

criminal procedural law is due to the complexity of the decision on whether the 

implementation of the norm will be started, in the disposition - how precisely 

corresponds to the will of the legislator the procedure for conducting 

procedural action or the adoption of a procedural decision. In the sanctions 

evaluated concepts are not taught. 

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

participants in the criminal proceedings (in «own» criminal case), have the 

right to hope for equally effective application of the rules of law. In this sense, 
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the disparity in the application of procedural law can be seen as a sign of 

ineffectiveness of its practice in practice. 

The scientific provisions on formalism in the criminal process were 

improved, in particular, it was proved that an ungrounded or insufficiently 

substantiated decision, in which the rules of criminal procedural law are 

implemented, in judicial, investigative and prosecutorial practice is sometimes 

a way of hiding formalism (in the negative sense of the word) in activity on the 

implementation of the law. If the decision refers to a substantial restriction of 

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

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

That is, the credibility of this, and not the other application of the rules of 

procedural law should have a standard «beyond reasonable doubt». 

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

which the criteria for evaluative concepts are laid out may lead to unjustifiably 

large volumes of normative material, which will cause problems in its use, first 

of all, by unprofessional subjects of criminal proceedings. 

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

law is close to the planned (in the conditions of risky criminal procedural 

activity, the planned result is always within the range of «from» and «to»), the 

more efficient the right-realization process. At the minimum (possibly «zero») 

or the maximum approximation to the planned result of the right-of-right is 

exposed by certain risk factors. 

The article substantiates the provision according to which the subject of 

criminal proceedings has the opportunity to realize the standards of criminal 

procedural law in the presence of at least two conditions: the existence of 

criminal procedural personality, consisting of legal capacity, ability and 

capability; the assumption in the law of the possibility of realization rules of 

criminal procedural law by not the subjects to which they are addressed (non-

personal realization). 



9 
 

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

of law by the competent subject of which is the authority or official or lawyer 

in law, then the «threshold of simplicity» of the law may be lower than the 

norm addressed to the incompetent subjects of criminal proceedings. The 

effectiveness of the realization of both simple and complex rules of law by 

incompetent entities is ensured by providing them with the opportunity to use 

the legal assistance of a lawyer. 

It is substantiated that it is impossible to determine the initial, 

intermediate and final stages of the using of legal norms of a procedural nature. 

Because the end of the realization of one norm (part of the norm) is the 

beginning of the implementation of another norm (part of the norm). The 

dynamism of the criminal proceedings causes the permanent «flow» of one 

stage to another, which deprives the practical sense of the division of processes 

of the implementation of certain norms of criminal procedural law at the stage. 

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

proceedings. 

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

proceedings of the contents of the standards of procedural law does not 

exclude the realization of it with different effects, because the situations in 

which it is realized are diverse. Therefore, the effect (result) from the 

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

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

the course of its formulation and adoption is difficult. But if it has the 

properties (including «potential effectiveness») that will show its quality, the 

chances of its effective realization are higher. 

It is substantiated that criminal procedure law, depending on the 

characteristics of the subject of a criminal offense, its severity and other 

parameters laid down in the norm of criminal law, allows various "variations" 

in the course of clarifying the issue of violations of the criminal law. 

Proceeding from this, one can speak of the fact that the rules of criminal 
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procedural law «regulate» the criminal-legal relations, because it is from the 

content of procedural rules that the accuracy of the criminal law will be realize 

precisely and effectively. 

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

law the subject must consider the existence of such a structural element as 

«ignoring the disposition (hypothesis)». Of particular importance is such 

knowledge for subjects who are entitled to realize rules of law in the form of 

application because they are the only ones who are empowered to impose 

sanctions for ignoring disposition or hypotheses of the law. 

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

procedural norms is carried out on the following grounds: Depending on the 

mental attitude of the subject to the need to comply with the requirements of 

the norm – intentional and unintentional; depending on the degree of deviation 

from the requirements of procedural law – legal and illegal; depending on the 

prevalence in criminal proceedings – individual and usual (traditional). 

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

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

conditions of criminal proceedings, realization of the standards can be 

effective and the subject that implements it will achieve its intended result; the 

lower the quality of the rules of procedural criminal law, the higher the risk of 

its ineffective realization. Already by itself the fact of the existence of poor-

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

risk factors for their realization are contained primarily in the norms 

themselves. The content of the law can be laid the risks of their failure to 

realization or ineffective implementation, including corruption risks. 

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

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

observance of prohibitions. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Кримінальне процесуальне 

право, будучи однією з фундаментальних галузей вітчизняного права, 

складається з процесуальних інститутів, що утворюються нормами права. 

Незважаючи на те що кримінальні процесуальні норми є «клітинами» 

правової галузі, їх реалізація ще не стала предметом дослідження в межах 

докторських дисертацій ані до, ані після набрання чинності 

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

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

загальній теорії права значно посилився науковий інтерес до проблем 

правозастосування, що є однією з форм реалізації норм права. Про це 

свідчить наявність таких монографічних досліджень: Палій О. М. 

Співвідношення можливості та дійсності у правозастосуванні. Одеса, 2014; 

Гнатюк М. Д. Правозастосування та його місце в процесі реалізації права. 

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

застосування. Харків, 2003; Россіхіна Г. В. Теоретичні проблеми 

застосування правових норм, що регулюють публічну фінансову діяльність. 

Харків, 2015; Фасій Б. В. Субсидіарне застосування норм цивільного 

законодавства в Україні: теорія та практика. Одеса, 2017; Романюк Я. М. 

Проблеми застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві 

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

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

права: проблемні питання теорії та практики», Запоріжжя, 2017. 

У сучасній науці кримінального процесуального права протягом 

часів незалежності України захищено лише одну докторську дисертацію, 

тема якої є дотичною до реалізації норм цієї правової галузі: Капліна 

О. В. Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-

процесуального права. Харків, 2009. 
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Потреба в активізації досліджень реалізації норм кримінального 

процесуального права зумовлена низкою чинників, серед яких: кардинальні 

та широкомасштабні зміни кримінального процесуального законодавства, 

спрямовані на подальшу його гармонізацію із законодавством Європейського 

Союзу; складність завдань, що постають перед слідчими, прокурорами, 

судами в принципово нових соціально-політичних умовах; існування 

прогалин в нормах кримінального процесуального права; відсутність науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо реалізації учасниками кримінального 

провадження структурних елементів норми процесуального права; реалізація 

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

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

до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, постановою про 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, 

постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності та ін. 

Протягом тривалого часу у вітчизняній кримінальній процесуальній 

теорії (в її радянський період розвитку) питання про реалізацію норм 

кримінального процесуального права ставилося лише у контексті діяльності 

органів досудового розслідування, прокурора і суду щодо застосування цих 

норм. Очевидно, це можна пояснити тим, що активність у кримінальному 

процесі була прерогативою лише органів держави та їхніх службових осіб, 

які «вели процес». Інші учасники кримінального процесу могли проявляти 

активність, незначно впливаючи на перебіг процесу (наприклад, підсудний 

мав право виступити з останнім словом). Засада змагальності, на основі якої 

наразі побудовано кримінальний процес, змушує ставити питання про 

реалізацію норм кримінального процесуального права не лише у такій 

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

дотримання, виконання.  

Проблема реалізації норм права актуалізується також у світлі останніх 

трансформаційних процесів у судовій системі та кримінальному 
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процесуальному законодавстві, що, серед іншого, обумовлюється 

необхідністю гармонізації з міжнародними стандартами не лише 

національного законодавства, а й практики реалізації його процесуальних 

норм. 

Попри певну увагу вчених до поняття, змісту і значення реалізації 

норм кримінального процесуального права, ці питання у науці 

кримінального процесу до цього часу не були предметом повного і 

всебічного дослідження на рівні докторських дисертацій. Тому в межах 

дисертації  здійснено спробу заповнення цієї прогалини шляхом 

формування цілісної концепції сутності реалізації норм кримінального 

процесуального права. 

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

Дисертацію виконано відповідно до Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої 

Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015; 

Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента 

України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 Плану заходів з реалізації 

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

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2015 р. № 1393-р. Обраний напрям дослідження узгоджується з положеннями 

Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 

України на 2016-2020 роки, затвердженої 3 березня 2016 року на загальних 

зборах Національної академії правових наук України, зокрема п. 1 «Вплив 

кримінально-правових наук на законодавство та практику боротьби зі 

злочинністю в Україні» розділу «Фундаментальні та прикладні проблеми 

наукового забезпечення боротьби зі злочинністю в Україні». Тему дисертації 

затверджено вченою радою Державного вищого навчального закладу 

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

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка 

концепції реалізації норм кримінального процесуального права на основі 
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сучасних підходів до розуміння засади змагальності кримінального 

провадження та активної участі в ньому усіх суб’єктів кримінальних 

процесуальних відносин. 

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі дослідницькі 

завдання: 

– охарактеризувати ознаки, функціональне призначення і різновиди 

норм кримінального процесуального права; 

– визначити співвідношення норм кримінального процесуального і 

кримінального права у контексті їх реалізації; 

– встановити значення правильного визначення структури норм 

кримінального процесуального права для їх реалізації; 

– розкрити поняття і форми реалізації норм кримінального 

процесуального права; 

– виокремити та розкрити зміст засад реалізації норм кримінального 

процесуального права; 

– визначити структуру реалізації норм кримінального 

процесуального права; 

– розкрити особливості реалізації нетипових норм кримінального 

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

– окреслити шляхи оптимізації в реалізації норм кримінального 

процесуального права, які містять оцінні поняття; 

– окреслити проблемні питання визначення якості норм 

кримінального процесуального права і визначити її вплив на ефективність 

їх реалізації; 

– сформулювати і охарактеризувати правові гарантії реалізації норм 

кримінального процесуального права; 

– окреслити проблемні питання визначення ризиків реалізації норм 

кримінального процесуального права. 

Об’єкт дослідження – правове регулювання кримінальних 

процесуальних відносин. 
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Предмет дослідження – реалізація норм кримінального 

процесуального права. 

Методи дослідження. Методи обрані, виходячи з поставлених у 

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

Методологічною основою дисертаційного дослідження є теорія 

пізнання соціально-правових явищ, а також наукові принципи і 

концептуальні положення, розроблені фахівцями в галузі загальної теорії 

права. 

Спеціальними методами дослідження, використаними в цій роботі, 

є діалектичний метод, метод системно-структурного аналізу, історичний, 

порівняльно-правовий, логічного аналізу, індукції, дедукції, 

функціональний і статистичний. Всі методи дослідження 

використовувались у взаємозв’язку та взаємозалежності, що в кінцевому 

рахунку забезпечило всебічність, повноту та об’єктивність дослідження, 

коректність, несуперечливість та істинність наукових результатів.  

Для з’ясування загальних положень щодо сутності норм 

кримінального процесуального права як об’єкту реалізації (розділ 1) були 

застосовані історичний, функціональний, порівняльно-правовий методи, 

а також метод індукції. У перебігу дослідження поняття, форми, засад та 

структури реалізації норм кримінального процесуального права (розділ 2) 

використані методи логічного аналізу, дедукції, індукції. Дослідження 

реалізації нетипові кримінальних процесуальних норм і норм, що містять 

оцінні поняття (розділ 3) потребували для свого дослідження методів 

логічного аналізу і функціонального. Для аналізу впливу якості норм 

кримінального процесуального права на ефективність їхньої реалізації, 

правових гарантій та ризиків реалізації цих норм (розділ 4) використані 

методи моделювання, функціональний та логічного аналізу. 

Статистичний метод застосовувався у всіх розділах дисертації мірою 

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

вираження. 
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Емпіричну базу дослідження становлять матеріали вивчення 800 

кримінальних процесуальних рішень слідчих суддів та судів першої, 

апеляційної і касаційної інстанцій, ухвалених протягом 2013-2018 років (до 

15 грудня 2017 року – також Верховного Суду України та Вищого 

спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ); зведені 

дані анкетування 200 слідчих, 50 суддів, 50 прокурорів, 50 адвокатів усіх 

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

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим в науці кримінального процесу комплексним 

монографічним дослідженням, у якому на основі положень теорії 

кримінального процесу, узагальнення слідчої та судової практики 

розроблено сучасну концепцію реалізації норм кримінального 

процесуального права. Зокрема: 

вперше: 

1) визначені ознаки реалізації норм кримінального процесуального 

права: реалізація норм являє собою діяльність усіх суб’єктів кримінального 

процесу з упровадження у життя адресованих їм норм; усі процеси 

реалізації окремих норм та інших структурних елементів кримінального 

процесуального права є пов’язаними між собою від початку  кримінального 

провадження до його завершення; структурні елементи діяльності різних 

суб’єктів, які реалізують норми кримінального процесуального права, є 

різними за обсягом; кожний з суб’єктів, незалежно від того, яку 

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

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

здійснювати певну «автономну» діяльність з реалізації норм кримінального 

процесуального права, а також впливати на таку ж діяльність суб’єктів, які 

представляють державні інтереси; 

2) сформульовані засади реалізації норм кримінального 

процесуального права: заборона реалізації нечинних норм кримінального 

процесуального права; реалізація норм лише належними суб’єктами; 
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зведення до мінімуму формалізму; допустимість аналогії і розсуду 

суб’єктів реалізації норм процесуального права; 

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

процесуальну діяльність державних (компетентних) органів із 

застосування норм права від процесуальної діяльності решти учасників, 

здійснюваних в інших формах реалізації цих норм,  не існує. Діяльності 

окремих учасників утворюють певну єдність – кримінальну процесуальну 

діяльність, яка і є діяльністю з реалізації норм кримінального 

процесуального права у різноманітних формах; 

4) обґрунтовано, що складність усвідомлення реального змісту оцінних 

понять, викладених у гіпотезі норми кримінального процесуального права, 

обумовлює складність вирішення питання про те, чи буде розпочато 

реалізацію норми, у диспозиції – наскільки точно відповідатиме волі 

законодавця порядок провадження процесуальної дії чи ухвалення 

процесуального рішення. У санкції оцінні поняття не викладаються; 

5) обґрунтовані вихідні положення, згідно з якими, формулюючи 

стандарти доброякісності кримінальних процесуальних норм, основну 

увагу варто звертати на те, наскільки якісно (без дефектів) у тій чи іншій 

нормі визначені підстави і процесуальний порядок здійснення дій та 

прийняття рішень; чи обмежуються права і свободи людини лише у разі 

крайньої необхідності; чи є пропорційними санкції норми положенням, 

викладеним у гіпотезі і диспозиції; чи немає суперечностей між різними 

структурними елементами; чи є однозначними формулювання понять;  

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

учасники кримінального провадження (у «власній» кримінальній справі) 

вправі сподіватися на однаково ефективне застосування норм права. У 

цьому сенсі неоднаковість застосування норми процесуального права 

можна розглядати як ознаку неефективності її дії на практиці; 

7) здійснено класифікацію ризиків реалізації норм кримінального 

процесуального права за декількома підставами: залежно від статичних і 
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динамічних характеристик норм права – ризики, пов’язані з якістю норм 

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

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

реалізації норм права – «глобальні» (істотні) і «точкові»; за змістом – 

правореалізаційні і тактичні; 

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

провадження має можливість реалізувати норми кримінального 

процесуального права за наявності як мінімум двох умов: наявність 

кримінальної процесуальної правосуб’єктності, що складається з 

правоздатності, дієздатності і деліктоздатності; допущення у законі 

можливості реалізації норм кримінального процесуального права не 

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

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

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

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

ніж норми, адресованої некомпетентним суб’єктам кримінального 

провадження. Ефективність реалізації як простих, так і складних норм 

права некомпетентними суб’єктами забезпечується наданням їм 

можливості користуватися правовою допомогою адвоката; 

удосконалено: 

10) наукові положення щодо формалізму в кримінальному процесі, 

зокрема, доведено, що зайва формалізація у реалізації норм 

кримінального процесуального права призводить до зменшення 

швидкості процесу. Водночас дотримання принципу процесуальної 

економії (раціонального ведення кримінального провадження) 

пришвидшує процес і зменшує рівень формалізму в реалізації норм 

процесуального права. Дотримання формальностей, які не є надмірними, 

є корисним для досягнення справедливості у провадженні; 

11) наукову концепцію щодо стадійності реалізації норм 

кримінального процесуального права, зокрема, обґрунтовано, що визначити 
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початкові, проміжні та кінцеві стадії реалізації норм права, що мають 

процедурний характер, неможливо. Бо закінчення реалізації однієї норми 

(частини норми) є початком реалізації іншої норми (частини норми). 

Динамічність кримінального провадження обумовлює перманентне 

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

процесів реалізації окремих норм кримінального процесуального права на 

стадії. Цей процес є безперервним і завершується лише з закінченням 

кримінального провадження; 

12) положення щодо ефективності реалізації норм кримінального 

процесуального права, зокрема, доведено, що однакове розуміння 

суб’єктами кримінального провадження змісту норми процесуального 

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

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

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

Спрогнозувати наскільки буде ефективною реалізація конкретної 

кримінальної процесуальної норми в перебігу її формулювання і 

прийняття важко. Але якщо вона буде мати властивості (у тому числі 

«потенційну ефективність»), що будуть свідчити про її доброякісність, 

шанси на ефективну її реалізацію є вищими; 

дістали подальшого розвитку: 

13) наукові висновки щодо співвідношення норм кримінального і 

кримінального процесуального права, зокрема, доведено, що кримінальне 

процесуальне право залежно від характеристик суб’єкта кримінального 

правопорушення, його тяжкості та інших параметрів, закладених у норму 

кримінального права, допускає різноманітні «варіації» у перебігу 

з’ясування питання про порушення норми кримінального права. 

Виходячи з цього, можна вести мову про те, що норми кримінального 

процесуального права «дорегульовують» кримінально-правові відносини, 

бо саме від змісту процесуальних норм залежить наскільки точно і 

ефективно будуть реалізовані норми кримінального права; 
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14) положення щодо реалізації окремих структурних елементів 

норм кримінального процесуального права, зокрема, зазначається, що з 

метою правильної реалізації цих норм права суб’єкт повинен зважати на 

існування такого структурного елементу як «ігнорування диспозиції 

(гіпотези)». Особливу важливість таке знання має для суб’єктів, які 

вправі реалізовувати норми права у формі застосування бо саме вони і 

лише вони наділені повноваженням щодо застосування санкцій за 

ігнорування диспозицій чи гіпотез норм права; 

15) наукові висновки щодо класифікації «неформальних практик» 

реалізації кримінальних процесуальних норм, зокрема, здійснена 

класифікація цих практик ще й за такими підставами: залежно від 

психічного ставлення суб’єкта до потреби дотримання вимог норми – 

умисні і невмисні; залежно від ступеню відхилення від вимог норми 

процесуального права – законні і незаконні; залежно від поширеності у 

кримінальних провадженнях – одиничні і звичні (традиційні); 

16) положення щодо співвідношення якості кримінальних 

процесуальних норм і ефективності їх реалізації, зокрема, доведено, що 

ефективність, закладена у кримінальну процесуальну норму як її 

структурний елемент «якості», здатна забезпечити лише те, що у 

сприятливих умовах кримінального провадження реалізація норми може 

бути ефективною і суб’єкт, який її реалізовує, досягне запланованого ним 

результату; чим нижчою є якість норми кримінального процесуального 

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

існування неякісних норм кримінального процесуального права робить 

можливим висновок про те, що фактори ризику їх реалізації містяться 

насамперед у самих нормах. У змісті норм права можуть бути закладені 

ризики їх не реалізації або неефективної реалізації, в тому числі й 

корупційні ризики. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

матеріали дослідження можуть бути використані у: 
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– законотворчій діяльності – при внесенні змін і доповнень до 

чинного кримінального процесуального законодавства України, а також при 

розробці окремих законопроектів; 

– практичній діяльності судів, органів досудового розслідування, 

адвокатури та прокуратури – при розробленні та вдосконаленні відомчих 

нормативно-правових актів, при реалізації повноважень щодо захисту прав 

учасників кримінального провадження (Акт впровадження Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду від 12 жовтня 2018 р.); 

– навчальному процесі та навчально-методичній діяльності – при 

підготовці навчальних планів і програм, лекцій, методичних рекомендацій, 

тестових завдань і дидактичних матеріалів; безпосередньо при проведенні 

різних видів занять за відповідними дисциплінами (акти впровадження 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 21.03.2018, Національної академії внутрішніх справ від 

02.04.2018, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

від 03.04.2018; Академії адвокатури України від 05.04.2018); 

– науково-дослідній діяльності – при підготовці дисертацій, 

монографій, наукових статей (акти впровадження юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

21.03.2018, ДВНЗ «Національний гірничий університет» від 06.03.2018). 

Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві працях 

становлять власні теоретичні розробки дисертанта (авторська частка в них – 

не менше 50 %). Наукові ідеї, що належать співавторам опублікованих 

праць, у дисертації не використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації оприлюднено автором у виступах на всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах і круглих 

столах, зокрема: «Кримінально-правова наука: актуальні питання 

подальшого розвитку в сучасних умовах» (м. Херсон, 26 лютого 2011 р.), 

«Від громадянського суспільства – до правової держави» (м. Харків, 4-5 
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березня 2011 р.), «Проблеми сучасної правової системи 

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

практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права» 

(м. Київ, 11-12 липня 2014 р.), «Права та свободи людини і громадянина: 

механізм їх реалізації та захисту різними галузями права» (м. Братислава, 

Словацька Республіка, 19-20 вересня 2014 р.), «Актуальні питання 

досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики» 

(м. Харків, 20 листопада 2014 р.), «Актуальні проблеми кримінального 

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

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

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

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

правових інститутів: вимоги часу» (м. Київ, 8 грудня 2016 р.), 

«Процесуальні аспекти досудового розслідування» (м. Одеса, 7 квітня 

2017 р.), «Актуальні питання кримінального права та процесу» 

(м. Донецьк, 16 червня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в 

дисертації, відображені в 38 наукових публікаціях, із них 26 праць, в яких 

викладені основні наукові результати дисертації (1 монографія, 25 статей 

у наукових виданнях, 6 з яких – у наукових періодичних виданнях інших 

держав з юридичного напряму та у виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз), та 12 опублікованих праць, які 

засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, що включають у себе 11 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел (394 найменування), 7 додатків на 22 сторінках. 

Повний обсяг дисертації становить 388 сторінок, з них обсяг основного 

тексту – 326 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО  

ПРАВА ЯК ОБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

1.1. Поняття, ознаки, функціональне призначення і різновиди 

норм кримінального процесуального права 

 

Реалізація норм кримінального права може бути ефективною і 

якісною лише за умови, що суб’єкти реалізації правильно усвідомлюють 

не лише зміст норм, а й їх поняття, ознаки, функціональне призначення в 

системі права, знаються на специфіці різних видів процесуальних норм.  

Поняття норм права у юридичній теорії є усталеним
1
. У теорії 

кримінального процесу також надавалися визначення поняття 

кримінальних процесуальних норм, але робилося це фрагментарно, у 

контексті дослідження інших, більш загальних питань (сутність 

кримінального процесуального права взагалі, кримінальна процесуальна 

форма тощо). Тому потреба у теоретичному визначенні поняття норми 

кримінального процесуального права не втратила своєї актуальності. Для 

того аби надати визначення будь-якого поняття, спочатку необхідно 

з’ясувати його ознаки. 

Окрім ознак, притаманних усім нормам права, норми 

кримінального процесуального права мають власні, специфічні ознаки. 

Специфічність їх обумовлена службовим характером процесуальних 

норм щодо норм матеріальних. Тут треба зважати на два моменти. 

По-перше, кримінальні процесуальні норми мають ознаки, 

аналогічні тим, що притаманні іншим процесуальним галузям права. 

                                                           
1
 Останнім за часом спеціальним дослідженням норм процесуального права є 

праця О. О. Сидоренко [289] 
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По-друге, норми кримінального процесуального права мають 

ознаки, що вирізняють їх серед норм інших процесуальних галузей. Цей 

висновок ґрунтується на тому, що розмежування галузей права 

здійснюється на підставі предмета і методу правового регулювання. 

Останні, як відомо, визначають специфіку певної галузі права, 

ідентифікують її. 

Отже, для визначення поняття норм кримінального процесуального 

права в першу чергу варто виявити і проаналізувати специфічні ознаки, 

що властиві нормам цієї галузі права. Однак це неможливо здійснити без 

дослідження ознак, притаманних усім нормам права. Тому виконаємо 

послідовно такі завдання: проаналізуємо положення загальної теорії 

права, де найбільш повно досліджено ознаки норм права, теорії 

процесуального права, теорії кримінального процесуального 

права; дослідимо ознаки норм права, на підставі чого визначимо, чи всі ці 

ознаки притаманні нормам кримінального процесуального права; на 

підставі виконання двох попередніх завдань визначимо специфічні 

ознаки кримінальних процесуальних норм. 

Зазначені завдання вирішимо крізь таку «формулу»: розглянемо 

«загальне», потім від загального перейдемо до «особливого» (як 

проміжного елементу між загальним та одиничним), та від «особливого» 

до «одиничного». При цьому «загальним» є норма права, «особливим» - 

норма процесуального права, «одиничним» - норма кримінального 

процесуального права. 

Традиційний погляд на поняття норм права викладено у роботах 

Л. С. Явіча, який під правовими нормами розумів ті, що містяться в 

джерелах права, - загальні правила (принципи) діяльності людей або 

організацій, закріплені органами держави, та такі, що охороняються 

нею [385, с. 117]. 

О. Ф. Скакун визначила норму права як загальнообов’язкове, 

формально-визначене правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), 
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встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних 

відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і справедливості 

відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) 

населення країни, забезпечується всіма заходами державного впливу, аж 

до примусу [290, с. 275]. 

На думку інших авторів, норма права - це загальнообов’язкове 

правило, що визнане та забезпечується державою, з якого випливають 

права та обов’язки учасників суспільних відносин, дії яких покликані 

регулювати дані правила як зразок, еталон, масштаб поведінки [219, 

с. 19]. 

Отже, наведені визначення містять посилання на зв’язок правових 

норм з державою шляхом їх визнання, закріплення, санкціонування, 

встановлення останньою. А це свідчить про те, що автори мають на увазі 

не лише нормативно-правові акти, а й інші джерела права. При цьому 

виражена в нормах права державна воля спрямована на регулювання 

певного різновиду суспільних відносин, що відображає їх регулятивний 

характер. У правових приписах передбачаються юридичні права та 

обов’язки, якими наділені суб’єкти відносин.  

Специфічною ознакою правових норм є їх державна охорона. І на 

цьому також наголошують вчені, маючи на увазі державне забезпечення, 

застосування санкцій та ін. Однак ця обставина зовсім не означає, що 

норми права в усіх випадках виконуються через страх понести покарання. 

Здебільшого виконання правових приписів здійснюється суб’єктами 

добровільно. 

Із 2006 року у вітчизняній правовій системі Законом України 

запроваджено нове джерело права, у тому числі й кримінально-

процесуального. Українські суди зобов’язані тепер застосовувати при 

розгляді справ практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) як 

джерело права (ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
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людини») [243]. Отже, можна стверджувати, що в Україні джерелом 

кримінального процесуального права відтепер є і судовий прецедент.  

Звичайно, це нове джерело права потребує ґрунтовних досліджень 

як на рівні загальної теорії права, так і на рівні галузевих правових наук, 

у тому числі й науки кримінального процесуального права. Насамперед 

має бути досліджене співвідношення норм кримінального 

процесуального права, встановлених Верховною Радою України 

(«традиційних» для вітчизняної науки і практики), і тих, що встановлені 

рішеннями ЄСПЛ. Дослідження цих питань у нашій монографічній 

роботі здійснити неможливо з двох суперечливих між собою 

причин: дослідження неминуче потягне за собою перевищення меж 

предмета, окресленого у вступі; дослідити такі значні за обсягом питання 

в межах однієї роботи практично неможливо. Однак це не означає, що у 

наступних частинах нашого дослідження не буде приділена увага 

специфіці реалізації норм, викладених в Рішеннях ЄСПЛ, конкуренції 

при реалізації норм, встановлених державою, і норм, сформульованих 

практикою ЄСПЛ. 

Однак тут доцільно зазначити, що ознака норм кримінального 

процесуального права, згідно з якою вони встановлюються державою, 

потребує певного коригування. Оскільки «нормою права» тепер є і 

положення практики ЄСПЛ
1
, то «встановленість державою» як ознака 

норм права перестала мати беззаперечний характер. 

Звернемо увагу також і на те, що правові норми є правилами 

поведінки загального та загальнообов’язкового характеру, тобто вони 

розраховані на регулювання не окремого правовідношення, а визначають 

певну модель типових правовідносин, для врегулювання яких їх 

застосовують. 

                                                           
1
 На думку практичних співробітників, у процесуальних рішеннях суди наразі 

доволі часто посилаються на рішення ЄСПЛ. Так вважають 46 % адвокатів, 34 % 

слідчих, 48 % прокурорів, 64 % суддів. 
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Враховуючи викладене, можна констатувати, що ті визначення та 

ознаки норм права, які знаходимо в загальній теорії права, не 

відображають специфіку норм кримінального процесуального права
1
. Та 

це і не є їхнім завданням. Загальна теорія права не в змозі давати 

визначення правових понять, що притаманні окремим галузям права. 

Вона лише виокремлює те загальне, що є у нормах всіх галузей права. 

Оскільки норми кримінального процесуального права належать до єдиної 

системи норм права, вони наділені усіма ознаками правових норм. 

Далі перейдемо від загальних понять норм у теорії права 

(загального) до понять норм, що надають учені в теорії процесуального 

права (особливого).  

На сьогодні серед теоретиків юридичного процесу не вироблено 

єдиного підходу до визначення процесуальних норм та їх специфічних 

ознак. Хоча на запитання про те, чи притаманні процесуальним нормам 

загальні ознаки правових норм, надано лише одну беззаперечну ствердну 

відповідь. Доводити це ще раз буде зайвим.  

Доцільнішим є ґрунтовний розгляд точок зору щодо визначення 

процесуальних норм та їх специфічних ознак, що надасть змогу вирішити 

завдання, поставлені перед нашим дослідженням. 

За визначенням А. А. Бєссонова, процесуальні норми - це 

встановлені або санкціоновані державою загальнообов’язкові правила 

поведінки, спрямовані на регулювання специфічних суспільних відносин, 

пов’язаних зі здійсненням процедурно-процесуальних дій головним 

чином у сфері правотворчості, правозастосування та управлінської 

діяльності, покликані забезпечити реалізацію матеріально-правових 

приписів різних галузей права» [20, с. 54-55]. 

                                                           
1
 Т. В. Свістунова, досліджуючи ознаки норм кримінального процесуального 

права, зазначила лише ознаки, що притаманні всім нормам права. Зокрема: 

1) кримінальні процесуальні норми – завжди правила поведінки; 2) це норми, 

встановлені державою; 3) вони можуть існувати лише у формі закону; 4) мають 

правозобов’язуючий характер [288, с. 6]. 
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Л. М. Борисова зазначає, що процесуальні норми - це самостійний 

вид правових норм, що мають службовий характер, спрямовані на 

здійснення приписів матеріальних норм шляхом створення умов, 

наділення безпосередніх учасників правовідносин правами та 

обов’язками, які дозволяють врегулювати спір без втручання 

юрисдикційних органів, а при негативному розвитку правовідносин 

встановлюють порядок застосування спеціальними державними органами 

владних повноважень для врегулювання конфлікту [25, с. 19]. 

Є. Г. Лук’янова визначає процесуальну норму як встановлене 

державою загальнообов’язкове правило поведінки процедурного 

характеру, що регулює суспільні відносини у сфері юрисдикційного 

характеру та іншої охоронної діяльності уповноважених суб’єктів [180, 

с. 179]. 

Р. В. Шагієва вважає процесуальними нормами лише ті, що 

впорядковують об’єктивно відокремлені складні форми правозастосовної 

діяльності, необхідні для реалізації інших, частіше всього матеріально-

правових [370, с. 10]. 

Таким чином, значна кількість учених вважає, що нормам 

процесуального права притаманні загальні ознаки норм права. Учені 

також вказують на наявність специфічних ознак, характерних лише для 

норм процесуального права: процедурний характер, більшість 

процесуальних норм можуть бути лише встановлені державою і ніяк не 

санкціоновані нею, вони завжди мають прикладний, другорядний 

характер щодо матеріальних норм, саме через те, що покликані їх 

обслуговувати. Це свідчить про відносну самостійність даного різновиду 

норм. 

Варто також зауважити, що останнім часом багато уваги 

приділяється дослідженню та вивченню теорії процесуальних норм права. 

Разом з тим для з’ясування сутності та специфічних ознак норм 

кримінального процесуального права цього не достатньо. 
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Тому перейдемо до аналізу «одиничного», тобто до норм 

кримінального процесуального права. На сьогодні питання щодо поняття 

та специфічних ознак норм кримінального процесуального права 

однозначно не вирішене. Частково це пов’язано з тим, що за роки дії 

норм чинного КПК до нього було внесено значну кількість змін і 

доповнень, що, своєю чергою, також обумовлює необхідність їх 

дослідження. 

У наведених далі визначеннях норм кримінального процесуального 

права, що містяться у процесуальній літературі, акцент зроблено на 

суб’єктах кримінальних процесуальних відносин, кримінального процесу 

(процесу), кримінальних процесуальних прав та обов’язків. 

О. Б. Муравін визначає норму кримінального процесуального права 

як встановлене законом обов’язкове правило, що містить указівку на 

умови його виконання, суб’єктів відносин, що ним регулюються, їхні 

права та обов’язки, санкції за невиконання обов’язків або за порушення 

заборони [201, с. 40]. Вважаємо, що таке визначення більше підходить 

для загально правового поняття норм права. На думку авторів першого в 

Україні підручника «Кримінальний процес України», кримінальна 

процесуальна норма - це встановлене державою, загальне і обов’язкове 

правило поведінки суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності, що 

виконується добровільно або його виконання забезпечується силою 

державного примусу шляхом притягнення до юридичної 

відповідальності [194, с. 24-25]. 

В. М. Тертишник пише, що кримінальні процесуальні норми - це 

встановлені державою загальнообов’язкові правила поведінки суб’єктів 

кримінальних процесуальних відносин, що забезпечуються системою 

державного примусу та іншого впливу і мають своїм завданням 

ефективне здійснення кримінального судочинства [318, с. 32]. 

П. С. Елькінд у 1963 р. визначила норму кримінального 

процесуального права як загальне, загальнообов’язкове правило 



39 
 

поведінки суб’єктів процесу, що забезпечене можливістю застосування 

державного та громадського впливу у разі його порушення [380, с. 105]. 

Тут йдеться про «суб’єктів процесу». У 1967 р. вона надає дещо інше 

визначення норми кримінально-процесуального права, зазначаючи, що це 

встановлене державою загальне та загальнообов’язкове правило 

поведінки суб’єктів кримінально-процесуальних прав та обов’язків, що 

забезпечене можливістю застосування державного та громадського 

впливу і має виконувати завдання найбільш ефективного здійснення 

кримінального судочинства. В останньому визначенні вже йдеться про 

«суб’єктів кримінально-процесуальних прав та обов’язків» [381, с. 20-21], 

хоча авторка має на увазі одних і тих же суб’єктів кримінального 

процесуального права. 

Варто зазначити, що попри наявність різноманітних 

словосполучень, що їх використовують науковці для визначення поняття 

суб’єктів кримінального процесу, всі вони вкладають в це поняття 

однаковий зміст. Проте не всі звертають увагу у визначенні норм 

кримінального процесуального права на їх завдання, хоча це має суттєве 

значення.  

У 1969 р. Т. В. Свістуновою було зроблено спробк визначити 

норми кримінального процесуального права на підставі глибокого 

наукового дослідження. На її думку, ними є встановлені державою у 

формі закону загальні та загальнообов’язкові правила поведінки суб’єктів 

кримінальних процесуальних прав та обов’язків, спрямовані на 

врегулювання відносин, що складаються у зв’язку з порушенням, 

розслідуванням, розглядом та вирішенням справ про злочин та такі, що 

мають на меті найбільш ефективне виконання завдань кримінального 

судочинства [288, с. 6-7]. 

Поряд з тим загальним, що властиве правовій нормі і на що було 

вже звернено нами увагу, кримінальні процесуальні норми мають свої 

специфічні ознаки. І тут варто погодитися з Є. Г. Лук’яновою, яка 
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зазначає, що відповідаючи на запитання про те, з чого випливають 

специфічні ознаки процесуальної норми, автори є одностайними у 

відповіді, пояснюючи це якісними особливостями тих суспільних 

відносин, що регулюються відповідними нормами, тобто предметом 

процесуально-правового регулювання [180, с. 167].  

Т. В. Свістунова поряд із предметом говорить також про специфіку 

правових прийомів та способів впливу на поведінку суб’єктів даних 

правовідносин [288, с. 6], тобто про специфіку методу правового 

регулювання. 

Не вдаючись до ґрунтовного аналізу понять «предмет» і «метод» 

кримінального процесуального права (це не є завданням нашого 

дослідження)
1
, зазначимо лише, що ці дві фундаментальні для даної 

галузі права категорії здійснюють визначальний вплив на формування 

всієї його системи, а отже, і на зміст та структуру кримінальних 

процесуальних норм, як тих «цеглинок», із яких вони будуєються. Так, 

наприклад, у разі застосування законодавцем для врегулювання 

процесуальних відносин імперативного методу правового регулювання у 

нормі кримінального процесуального права мають бути наявними 

обов’язок і відповідальність за його невиконання. Диспозитивний метод 

правового регулювання передбачає наявність у нормах прав суб’єктів 

кримінального процесу та гарантій їх здійснення. Це випливає з 

існування у праві двох систем правового регулювання: 1) зобов’язальної 

(«обов’язок + відповідальність»); 2) диспозитивної («право + 

гарантія») [6, с. 385-386]. 

Суттєвими ознаками кримінальних процесуальних норм окремі 

вчені вважають те, що більшість із них у силу своєї специфіки можуть 

бути віднесені до технічних процесуальних правил або техніко-

юридичних норм. До них відносять правила провадження багатьох 

                                                           
1
 Цим поняттям у юридичній літературі приділялася певна увага [172; 176; 193; 

373]. 
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слідчих (розшукових) і судових дій, правила роботи з речовими доказами, 

правила складання процесуальних документів, процесуальні строки 

тощо [39, с. 66]. Надання технічним нормам загальнообов’язкового, 

формально визначеного, тобто юридичного значення не означає, що 

технічні норми перетворюються на процесуальні [191, с. 79-80]. У будь-

якому разі всі норми, закріплені у форму статей кримінального 

процесуального закону, мають на меті реалізацію норм кримінального 

права, а не врегулювання виробничих відносин для досягнення якогось 

економічного чи технічного результату. 

Проблема визначення поняття і ознак норми кримінального 

процесуального права є не лише суто теоретичною, а й такою, що часто 

ставала предметом розгляду найвищої судової інстанції в державі – 

Верховного Суду України. Йдеться, зокрема, про те, який зміст вкладав 

законодавець у словосполучення «норми права, передбаченої цим 

Кодексом», викладене в п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК (в редакції до 15 грудня 

2017 р.) у контексті формулювання підстави для перегляду судових 

рішень Верховним Судом України у зв’язку з неоднаковим 

застосуванням судом касаційної інстанції норм кримінального 

процесуального права. 

Проблемність зазначеного питання пов’язується з тим, що 

процесуальна норма права може бути викладена не лише у 

кодифікованому законодавчому акті – КПК, а й в інших джерелах права. 

Частиною 2 ст. 1 КПК встановлено, що «кримінальне процесуальне 

законодавство України складається з відповідних положень Конституції 

України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України». 

«Цей Кодекс», тобто КПК, є лише одним із елементів системи 

кримінального процесуального законодавства. У зв’язку з цим 

дискусійним виглядає питання про те, чи норми, викладені в інших, окрім 

КПК, джерелах права, могли бути предметом розгляду і формулювання 
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Верховним Судом України правових висновків з приводу їх (норм) 

неоднакового застосування судом касаційної інстанції. 

Законодавець встановив пріоритет КПК стосовно інших законів та 

нормативно-правових актів: «закони та інші нормативно-правові акти 

України, положення яких стосуються кримінального провадження, 

повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального 

провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому 

Кодексу» (ч. 3 ст. 9 КПК). Саме тому законодавець в інших законах 

повинен встановлювати правило, згідно з яким порядок провадження, 

який регламентує «інший закон», є таким, що не суперечить порядку, 

визначеному в КПК. Так, наприклад, у ст. 3 Закону України від 18 лютого 

1992 р. «Про оперативно-розшукову діяльність» [250] (далі – Закон про 

ОРД) регламентовано, що правову основу цієї діяльності, поряд з іншими 

законодавчими актами, становить КПК. З огляду на зазначене норми 

Закону про ОРД допустимо було розглядати як «норми КПК» в розумінні 

п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК (в редакції до 15 грудня 2017 р.) Якщо ж заявник 

ставив перед Верховним Судом України питання про неоднакове 

застосування судом касаційної інстанції норми «іншого закону», яка 

суперечить нормі КПК, то останню не можна розглядати як застосовану, 

а перша не є «нормою цього Кодексу».  

Сутність норм кримінального процесуального права та їх реалізації 

не можна вважати розкритою без дослідження їх функціонального 

призначення. Бо саме реалізація норм саме і є їхнім функціонуванням, 

здійснюваним з певною метою. Саме мета утворення і дії норм 

кримінального процесуального права програмує функції, які вони 

виконують у перебігу реалізації. Норми цієї галузі права виконують усі ті 

функції, що є притаманними нормам інших його галузей (звичайно, із 

специфікою, що обумовлена характером кримінальної процесуальної 

діяльності). Кримінальні процесуальні норми виконують кілька функцій. 
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1. Правоохоронна функція кримінальних процесуальних норм 

посідає у кримінальному процесуальному праві неосновне місце. Норм, 

що виконують цю функцію, небагато, і охороняють вони від порушення 

інші норми кримінального процесуального права. Основним елементом 

правоохоронних норм є санкція за порушення приписів, викладених у 

нормах, що виконують регулятивну, інструментальну та інші види 

функцій. 

В. П. Бож’єв висловив позицію, згідно з якою «про правоохоронні 

норми кримінально-процесуального права потрібно вести мову перш за 

все і головним чином тоді, коли кримінально-процесуальне право, так 

само як і кримінальне судочинство з притаманними йому суспільними 

відносинами, вивчається і порівнюється з іншими суспільними 

відносинами» [23, с. 22]. Видається, що саме такий зміст у розуміння 

норм кримінального процесуального права як правоохоронних вклав 

український законодавець у 2012 р., врегулювавши в КПК таке завдання 

кримінального провадження, як «захист особи, суспільства та держави 

від кримінальних правопорушень» (ст. 2). 

2. Регулятивна функція. Дослідження кримінального процесу як 

діяльності і як галузі права можливе не лише відносно інших соціальних 

явищ - політики, економіки та ін. Вивчення кримінального 

процесуального права може бути звернене і всередину кримінального 

судочинства як самостійного соціального явища з притаманними йому 

зовнішніми та внутрішніми формами та змістом [372, с. 14]. 

За такого підходу до вивчення норм кримінально-процесуального 

права потрібно відзначити їх регулятивний характер, оскільки вони 

спрямовані на регулювання суспільних відносин у сфері кримінального 

судочинства шляхом надання учасникам цих суспільних відносин прав і 

покладання на них юридичних обов’язків [23, с. 22]. 

Регулятивна функція є головною функцією норм кримінального 

процесуального права. Норм, що виконують регулятивну функцію у 
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кримінальному процесуальному праві, переважна більшість. Сутність цієї 

функції полягає у визначенні (врегулюванні) порядку діяльності у 

кримінальному провадженні органів досудового розслідування, 

прокуратури та суду, а також реалізації приписів норм іншими 

учасниками провадження, не наділеними владними повноваженнями. 

Зазначені органи, окрім правових норм, у своїй діяльності керуються 

багатьма правилами (нормами) поведінки, серед яких, у першу чергу, 

варто назвати стандарти практичної діяльності та тактичні прийоми й 

рекомендації, напрацьовані ученими-криміналістами. І ті й інші 

відіграють велике значення у повсякденній діяльності правоохоронних і 

судових органів, які мають повноваження на здійснення кримінальної 

процесуальної діяльності. Більше того, ці стандарти іноді мають для 

посадових осіб не менше фактичне значення, ніж законодавчі положення.  

І. Л. Петрухін так писав про значення стандартів у діяльності суду: 

«Ці неправові норми формуються вищестоящими судами на основі 

касаційної, наглядової (наглядового провадження кримінальний процес 

України не знає – С. К.) практики; вони використовуються як критерії для 

скасування і зміни вироків, рішень і оцінки якості правосуддя в 

нижчестоящих судових інстанціях. Йдеться іноді про суперечність між 

визнаним судовою практикою, допустимим рівнем доведеності злочину і 

внутрішнім переконанням даного судді, який вважає цей рівень 

невисоким, таким, що не виключає можливості судових помилок. 

Зазначена суперечність нерідко вирішується на користь «допустимих 

стандартів» судової практики, до яких долучається суддя» [226, с. 26-27]. 

Негатив застосування подібних стандартів полягає в тому, що у справах 

про так звані резонансні злочини стандарти доведеності винності особи 

можуть знижуватися. Тоді «умом суддя розуміє, що за даної сукупності 

доказів засудження невинного навряд чи виключається, але емоційно він 

не може встояти перед винесенням обвинувального вироку, тим паче, що 
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сподівається на підтримку громадськості і потурання вищестоящих 

інстанцій» [226, с. 26]. 

Тому всі практичні і криміналістичні стандарти мають 

підпорядковуватися правовим стандартам кримінальної процесуальної 

діяльності, встановленим нормами кримінального процесуального права. 

А отже, можна стверджувати, що регулятивна функція норм 

кримінального процесуального права має й побічне значення 

(підфункцію) - визначення верхньої межі допустимості застосування 

тактичних прийомів і рекомендацій криміналістики та стандартів 

практики під час кримінального провадження. 

Доцільно зазначити, що правоохоронна і регулятивна функції норм 

кримінального процесуального права тісно пов’язані між собою саме 

через те, що існує зв’язок між ними та нормами кримінального права. У 

науковій літературі з кримінального процесу правильно зазначено, що 

лише при виконанні нормами кримінально-процесуального права 

регулятивних (правоустановчих) функцій можуть бути встановлені 

кримінально-правові відносини разом з юридичними фактами 

(злочинними діяннями), що обумовили їх виникнення. Установлення ж 

кримінальних правопорушень визначає вирішення питання про 

можливість та необхідність застосування матеріально-правових санкцій, 

тобто приводить у дію механізм кримінальної відповідальності. Це, у 

свою чергу, означає виконання правоохоронних функцій нормами 

кримінально-процесуального права та органами, які їх застосовують. 

Таким чином, хоча створення регулятивних норм у кримінально-

процесуальному праві врешті-решт обумовлено забезпеченням виконання 

правоохоронних функцій кримінального судочинства, ефективність їх дій 

обумовлює виконання кримінально-процесуального правом 

правоохоронних завдань [23, с. 22]. 

3. Службова функція норм кримінального процесуального права. 

Загальновідомо, що кримінальні процесуальні норми, так само як й інші 
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норми процесуальних галузей права, за субординацією займають нижчу 

сходинку, ніж норми кримінального (матеріального) права. Службова 

функція кримінальних процесуальних норм проявляється у тому, що вони 

забезпечують реалізацію норм кримінального права. Останні без норм 

кримінального процесуального права залишалися б «мертвими», 

недіючими. 

Норми кримінального процесуального права визначають 

процесуальний порядок (форму) встановлення фактичних обставин 

кримінального провадження, що забезпечує службовим особам 

компетентних органів можливість зіставити ці обставини з нормами 

матеріального (кримінального) права. На думку Р. Циппеліуса, діяльність 

відповідних службових осіб щодо зіставлення практичної ситуації і 

норми права, є змістом функції розсудливості. Службова особа, яка має 

здатність підпорядкувати ситуацію тій чи іншій нормі, вміння правильно 

асоціювати ту чи іншу ситуацію з нормою права, що її регулює, є 

талантом розсудливості [365, с. 129].  

4. Тісно пов’язаною зі службовою є інструментальна функція норм 

кримінального процесуального права. Приведення у дію норм 

матеріального права (кримінального права і норм, що визначають 

порядок організації правоохоронних і судових органів, яким нормами 

кримінального процесуального права надані повноваження на здійснення 

кримінального провадження) неможливе без надання органам і 

посадовим особам, які його здійснюють, спеціального правового 

інструментарію, тобто засобів кримінальної процесуальної діяльності. 

Останні у процесуальній літературі визначають як сукупність всіх 

процесуальних дій і процесуальних рішень, призначених для вирішення 

завдань кримінального процесу [168, с. 15]. Основним інструментом для 

реалізації норм кримінального права є засоби пізнання (засоби 

дослідження обставин кримінального провадження), до яких у першу 

чергу варто віднести слідчі (розшукові) дії. 
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5. Змістом виховної функції норм кримінального процесуального 

права є виховання у громадян поваги до приписів закону. Виховання 

поваги до закону (кримінального, кримінального процесуального та 

інших) здійснюється нормами кримінального процесуального права у 

кілька способів. Основними серед них варто виокремити доступ громадян 

до правосуддя у кримінальному провадженні (ст. 21 КПК); гласність і 

відкритість судового провадження (ст. 27 КПК). КПК 1960 р. передбачав 

заохочення громадян шляхом доведення окремою ухвалою суду 

(постановою судді) до відома відповідного підприємства, установи або 

організації про виявлені громадянином високі свідомість, мужність при 

виконанні громадського обов’язку, які сприяли припиненню чи 

розкриттю злочину (ч. 3 ст. 23
2
). 

6. Окремі норми кримінального процесуального права в певні 

періоди існування процесуальної системи нашої держави виконували 

також превентивну функцію, сутність якої полягає у попередженні 

вчинення злочинів у майбутньому. Як приклад можна навести 

насамперед норми, що містилися у статтях 23, 23
1
, 23

2
 КПК 1960 р., 

змістом яких були приписи щодо виявлення державними органами, які 

ведуть процес, причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів, та 

вжиття відповідних заходів до їх усунення. Чинний КПК не містить 

подібних норм. Таку позицію законодавця варто підтримати, адже 

основним призначенням кримінальних процесуальних норм є 

регламентація процедури дослідження обставин учиненого злочину, а не 

попередження тих злочинів, що можуть бути вчинені у майбутньому.  

По-перше, норми кримінального процесуального права не мають 

відповідної сили, оскільки вони не є засобом реалізації норм закону про 

кримінальну відповідальність, якщо є інформація про можливе їх 

порушення у ближчому чи віддаленому минулому.  

По-друге, ефективна процедура попередження «майбутніх» 

злочинів може бути предметом правового, в тому числі й законодавчого, 
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регулювання, однак недоцільно її включати до предмета кримінального 

процесуального права. Наявність таких процесуально-превентивних норм 

матиме наслідком затягування кримінальної процесуальної діяльності, 

оскільки вимагатиме їх реалізації в межах провадження з дослідження 

обставин конкретного кримінального правопорушення.  

По-третє, норми кримінального процесуального права спрямовані 

на вирішення питання про те, чи варто певну норму кримінального права 

застосовувати до конкретного випадку (події), а не на попередження 

невизначеної кількості кримінальних правопорушень, які можуть бути 

вчинені, а можуть і не відбутися.  

По-четверте, дії і рішення (за термінологією КПК 1960 р. – 

«заходи») з попередження кримінальних правопорушень відбуваються 

поза межами кримінального процесу, а тому регламентація обов’язку 

слідчих, прокурорів, судів рекомендувати певним особам, органам вжити 

відповідних заходів буде нівельована відсутністю реальних механізмів 

контролю за виконанням цих заходів. В умовах дії КПК 1960 р. 

посадовим особам органів виконавці заходів з попередження злочинів 

надсилали повідомлення про виконання вимог, викладених у поданні про 

усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів. Однак ці 

повідомлення здебільшого мали формальний і абстрактний характер. 

В. В. Лень на своє ж запитання «Чи спрацьовує цей механізм ?» (мається 

на увазі дія статті 23 КПК 1960 р. – С. К.) відповідає так: «Сучасна 

слідча, прокурорська і судова практика в Україні свідчить – не завжди, а 

точніше, рідко. Це підтверджує і багаторічний досвід служби у слідчих 

підрозділах МВС України на різних посадах автора цієї наукової праці 

(В. В. Леня – С. К.). І це слід визнати. У переважній більшості тут панує 

формалізм. Хоча такий стан справ не є новим, так відбувалось і раніше. 

На жаль, подібна практика триває багато років» [164, с. 53]. 

На завершення зазначимо, що та ж сама норма кримінального 

процесуального права може виконувати не одну, а кілька функцій. Так, 
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наприклад, норма, згідно з якою свідок за невиконання обов’язку 

з’явитися до органу досудового слідства може бути підданий 

примусовому заходу - приводу (ч. 3 ст. 140 КПК), виконує і регулятивну 

(регулює порядок покладання на свідка обов’язку з’явитися, порядок 

виконання свідком цього обов’язку) і правоохоронну (встановлює 

санкцію за нез’явлення свідка) функції. Але в будь-якому разі кожна 

норма кримінального процесуального права, будучи частиною більших за 

обсягом правових утворень (інститутів, галузі), робить більший чи 

менший внесок у реалізацію ними своїх функцій
1
. 

Тут також слід зазначити, що одні з кримінальних процесуальних 

норм виконують основні функції, тобто ті, що спрямовані на реалізацію 

норм кримінального права (називати їх основними надає підставу та 

обставина, що норми кримінального процесуального права насамперед 

покликані реалізовувати норми кримінального права), а інші - додаткові 

або ті, що спрямовані на реалізацію норм інших галузей права 

(конституційного, цивільного, адміністративного тощо). Всі ці завдання, 

будучи регламентованими в КПК, стають кримінальними 

процесуальними. 

Традиційно вважають, що кримінальне процесуальне право є 

регулятивним правом. Однак М. І. Байтін підкреслює, що далеко не всі 

норми є регулятивними, адже право складається із двох різновидів норм: 

1) правил поведінки; 2) вихідних (відправних, установчих) норм, до яких 

належать норми-начала, принципи, дефініції, цілі
2
 тощо, що являють 

собою норми опосередкованого характеру. 

                                                           
1
 Про функції кримінального процесуального права див.: [81, с. 9-21]. 

2
 Так, наприклад, В. Т. Томін пов’язує цілі кримінального процесу з 

кримінальним покаранням, зазначаючи, що метою кримінального процесу 

(радянського – С. К.) є викриття осіб, винних у вчиненні злочину, застосування до 

них справедливого покарання або інших заходів державного чи державно-

громадського впливу, що забезпечують у конкретному випадку досягнення цілей 

кримінального покарання без призначення покарання, а також внесення змін до 

якісної та кількісної характеристик покарання у випадках, коли такі зміни 

сприятимуть досягненню цілей покарання [328, с. 47] 
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Норми-правила поведінки - це норми безпосереднього, прямого 

регулювання поведінки людей, суспільних відносин. Подібні норми 

вказують на взаємні права і обов’язки учасників регульованих відносин. 

умови реалізації цих праві обов’язків, вид і міру юридичної 

відповідальності. 

Другий вид норм - вихідні (відправні, установчі) - хоч і не є 

безпосередньо регулятивними, бо вони самі не закріплюють прав і 

обов’язків суб’єктів, тим не менш, також мають правовий характер, 

встановлюють загальні начала, вихідні положення і напрями правового 

регулювання, беруть участь у ньому опосередковано, діючи у системному 

зв’язку і єдності з нормами - правилами поведінки, деталізуються і 

реалізуються через них [10, с. 10]. 

Таким чином, окрім норм, що мають явно виражений процедурний 

характер, а тому і традиційну тричленну структуру (гіпотеза, диспозиція, 

санкція), кримінальне процесуальне право містить норми, якими 

встановлюються не права і обов’язки суб’єктів процесу, не порядок 

їхньої діяльності у кримінальному провадженні, а інші - не процедурні - 

положення. Такі правові норми у загальній теорії права називають 

нетиповими (спеціалізованими). О. Ф. Скакун визначає їх як «нетипові 

                                                                                                                                                                                  

Цілям же кримінального процесу як діяльності присвячено досить багато 

уваги. Так, у англо-американській юридичній літературі як цілі кримінального 

процесу називають: 1) здійснення матеріального кримінального права; 2) 

попередження вчинення злочинів; 3) пріоритетне задоволення приватних правових 

інтересів; 4) справедливість або захист прав і свобод від свавілля з боку державних 

чиновників; 5) захист народу шляхом попередження і припинення злочинів, викриття 

винних у їх вчиненні і подальшій реабілітації цих невинних; 6) здійснення принципів 

верховенства права і поваги до нього через забезпечення однакового поводження з 

підозрюваними і обвинуваченими, затриманими (заарештованими) і тими, хто 

утримується під вартою; 7) ефективне переслідування злочинців (обвинувачених) і 

виправдання невинних; 8) підтримання порядку; 9) покарання злочинців; 10) 

реєстрація соціального обурення засуджуваної поведінки злочинців; 11) допомога 

жертвам злочинів [56; 305; 392]. Як бачимо, цілей процесу є багато. Мабуть саме 

через це у кримінальному процесуальному законодавстві до цього часу так і не 

сформульовані норми-цілі. А ті кримінальні процесуальні норми, що встановлюють 

завдання кримінального процесуального законодавства (кримінального процесу), 

мають декларативний характер. 
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правові розпорядження, тобто розпорядження «нестандартного» 

характеру, у яких відсутні ті чи інші властивості, ознаки, об’єктивно 

притаманні класичній моделі норми права» [290, с. 281], і виокремлює 

ознаки нетипових норм: «1. Мають субсидіарний, тобто допоміжний, 

характер, допомагають основним нормам додати праву завершеність і 

повноту; 2. Самі не регулюють суспільні відносини і ніби приєднуються 

до регулятивних і охоронних норм, створюючи разом з ними єдиний 

регулятор. Тому щодо основних норм ці норми кваліфікуються як 

додаткові; 3. Утворюються на основі «первинних», «вихідних» норм, але 

містять у собі додатково інші розпорядження (вбирають регулятивні 

якості) з метою охоплення нової групи суспільних зв’язків. За характером 

утворення вони є похідними від основних норм» [290, с. 281]. 

Викладене дозволяє сформулювати таке визначення поняття норм 

кримінального процесуального права. Під ними доцільно розуміти 

встановлені, а також ратифіковані Україною або ухвалені Рішеннями 

Європейського Суду з прав людини правила, що визначають загальні 

положення та порядок кримінального провадження, а також права та 

обов’язки суб’єктів кримінального процесу, основною функцією яких є 

реалізація норм кримінального права, а додатковими - реалізація норм 

інших галузей права. 

 

1.2. Співвідношення норм кримінального процесуального і 

кримінального права у контексті їх реалізації 

 

Складність реалізації норм кримінального процесуального права 

обумовлюється тим, що реалізація цих норм є похідною від реалізації 

норм кримінального права.  

У сучасній теорії права прийнято вважати, що матеріальне правило 

поведінки первинне, а процесуальне – завжди вторинне, тобто похідне та 

підпорядковане йому. Зазначимо і той факт, що більшість видатних 
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науковців вважає норму процесуального права такою, що покликана 

лише забезпечити виконання норми матеріальної. Аналіз стану реалізації 

норм матеріального права дозволяє констатувати, що їх значний відсоток 

на сьогодні не забезпечений нормами процесуального права та є 

«непрацюючим». У цій ситуації матеріальна норма не реалізується, або 

реалізується, але не належним чином, оскільки не має свого власного 

процесуального забезпечення. У такій ситуації варто вести мову про 

більш значущий характер процесуальних приписів у системі права, 

пов’язаних також зі зворотною дією норми процесуальної на норму 

матеріальну. 

Досягнення результатів, спрямованих на ефективне вирішення 

кримінально-правових конфліктів, потребують наявності в законодавстві 

таких шляхів, які дозволять вирішити проблему у найкращий спосіб, 

«запустивши» механізм реалізації, який здебільшого відповідає ситуації, 

що склалася. Встановлюючи права та обов’язки учасників кримінального 

провадження, норми кримінального процесуального права не можуть 

стовідсотково гарантувати правильне їх застосування. Крім того, варто 

зазначити, що навіть якщо дана норма є «ідеальною» за своєю суттю, то 

це ще не є гарантією її ідеальної реалізації. 

Наукові підходи до співвідношення кримінального процесу і 

кримінального права досліджено у роботі Є. Г. Васільєвої, в якій вона 

доходить висновку про реальне існування трьох теорій співвідношення 

цих галузей права і діяльностей. Сутність першої з них – «теорії 

підпорядкованості» - полягає в тому, що матеріальне право і процес 

подають у вигляді певного неподільного феномену зі складною 

двоєдиною природою. особливістю цього підходу є визнання того, що 

кримінальний процес є похідним від кримінального права. Теорія 

підпорядкованості отримала розвиток у концепціях співвідношення 

кримінального права і процесу як форми та змісту, мети та засобу.  
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Згідно з другою теорією (авторка класифікує її як проміжну) – 

«теорії обмеженої самостійності» - матеріальне право і процес, хоча і 

мають генетичний зв’язок, однак при цьому мають часткову 

самостійність. Випадками роздільного їх здійснення є: обмежена 

самостійність матеріального права, згідно з якою визнається лише 

легалізована реалізація норм кримінального права, що проявляється в 

можливості кримінального права (за певних умов) функціонувати 

автономно (наприклад, коли громадяни поза кримінальним процесом 

добровільно виконують приписи норм кримінального права); обмежена 

самостійність кримінального процесу, що полягає у тому, що він, 

продовжуючи бути насамперед провідником, засобом чи формою 

каральної влади держави, поряд з цим обслуговує й інші цілі, як то: 

захист прав особи, недопущення покарання невинного, відшкодування 

шкоди і т. ін.  

Третя теорія – «теорія незалежності» - представляє процес і 

матеріальне право як два незалежних феномени. Ця теорія, на відміну від 

двох попередніх, у принципі заперечує похідність кримінального процесу 

від карального кримінального права, вбачаючи в його існуванні інші 

причини. Відношення кримінального права до процесу тут розглядається 

не лише як «посереднє виконавство», але й взагалі не як «співучасть» [30, 

с. 44-50]. 

Зміст норм кримінального права безпосередньо впливає на процеси 

реалізації норм процесуального права. Так, кваліфікація кримінального 

правопорушення як тяжкого чи особливо тяжкого має значення для 

вирішення питання про застосування норм процесуального права, якими 

регламентовано підстави і процесуальний порядок обрання запобіжних 

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

залучення захисника та ін. Певні суб’єкти (окрема категорія осіб – гл. 37, 

неповнолітні, неосудні тощо) можуть бути притягнуті до кримінальної 

відповідальності (піддані примусовим заходам виховного чи медичного 
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характеру)  і щодо них можуть бути проведені певні процесуальні дії 

лише в особливому порядку із застосуванням певних процесуальних 

норм. Реалізація останніх, у свою чергу, може (і суттєво) впливати на 

результат реалізації норми кримінального права. Так, наприклад, 

заборона проводити НСРД може бути причиною невстановлення 

обставин, які могли б бути важливими для реалізації норми 

кримінального права з метою, закладеною законодавцем при її 

впровадженні у закон. Однак законодавець, формулюючи процесуальні 

норми, свідомо йде на ризик недосягнення мети норми кримінального 

права, оскільки вважає, що суттєві процесуальні обмеження 

конституційних прав громадян неможна застосовувати у тих випадках, 

коли вчинене кримінальне правопорушення не є тяжким. Процесуальні 

обмеження осіб, щодо яких будуть проведені НСРД, у цих випадках 

можуть виявитися більш тяжкими, ніж ймовірне непритягнення винного 

до кримінальної відповідальності. 

Окремі кримінальні процесуальні норми, взагалі, не можуть бути 

реалізовані, якщо кримінальне провадження розпочато за певними 

статтями закону про кримінальну відповідальність. Причому це 

стосується як окремих норм процесуального права, так і їхніх 

сукупностей. Так, наприклад, до підозрюваного, обвинуваченого у 

вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу 

понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може 

бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання 

під вартою (ч. 7 ст. 194 КПК). Тобто застосування процесуальних норм, 

якими регламентовано інші запобіжні заходи, виключається.  

Також виключається застосування норм, якими регламентовано 

негласні слідчі (розшукові) дії у статтях 260, 261, 262, 263, 264 (в частині 

дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 

270, 271, 272, 274 у інших кримінальних провадженнях, ніж провадження 

щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. 
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Іноді не можуть бути реалізовані й норми, що становлять зміст 

цілих глав КПК. Так, через неврегульованість у законі про кримінальну 

відповідальність поняття «кримінальні проступки» норми глави 25 КПК 

«Особливості досудового розслідування кримінальних проступків», хоч і 

є частиною чинного КПК, наразі не застосовуються в силу п. 1 Розділу X 

«Прикінцеві положення», згідно з яким положення КПК, що стосуються 

кримінального провадження щодо кримінальних проступків, вводяться в 

дію одночасно з набранням чинності законом України про кримінальні 

проступки. Відтак, ці норми, будучи частиною чинного КПК, не можуть 

бути реалізовані протягом певного часу, потрібного на підготовку, 

прийняття і набрання чинності нормативно-правовим актом, що 

міститиме норми кримінального права щодо відповідальності за 

кримінальні проступки. 

Ефективне виконання завдання щодо з’ясування питання про те, в 

якому співвідношенні перебувають норми кримінального і кримінального 

процесуального права, можливе шляхом звернення не лише до 

теоретичних робіт з цих галузей права, а й до результатів теоретичних 

досліджень у загальній теорії права. Рахування досягнень у теорії права, 

де поняття норм права, їх видів, співвідношення між собою досліджено 

найбільш повно, сприятиме досягненню мети нашого монографічного 

дослідження. 

У загальній теорії права загальновизнаним є те, що матеріальні 

норми права є первинним регулятором суспільних відносин і містять 

правила (права, обов’язки, заборони), на підставі яких є можливим 

вирішення справи по суті (наприклад, неможна вчиняти вбивство), а 

норми процесуального права встановлюють оптимальний порядок 

реалізації норм матеріального права і містять правило, на підставі якого 

можливо вирішення справи по суті (наприклад, порядок розслідування 

злочину, порядок виклику свідків до суду). Призначення процесуальної 

норми - встановити процедуру, «регламент» використання прав або 
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виконання обов’язків чи дотримання заборон, закріплених у матеріальних 

нормах; сприяти досягненню результату, передбаченого нормою 

матеріального права. Норми процесуального права походять від норм 

матеріального права: процесуальні норми регулюють вже не фактичні, а 

юридичні зв’язки, що склалися у правовідносинах, викликаються до 

життя потребою реалізації норм матеріального права [292, с. 277]. 

Реалізація норм права у загальній теорії права розглядається як 

завершальна стадія правового регулювання. Отже, коли йдеться про 

реалізацію норм кримінального процесуального права, то потрібно 

зважати на те, що  вони реалізуються не лише з метою досягнення 

процесуальних цілей кримінального провадження, а й цілей кримінально-

правового регулювання. Реалізація останніх є пріоритетною з огляду на 

те, що норми процесуального права є похідними від них.  

За відсутності норм матеріального права не існує потреби 

впроваджувати і реалізовувати норми кримінального процесуального 

права. Це правило діє як на міжгалузевому (кримінальне право є 

«мертвим» без процесуального, а існування останнього без матеріального 

права - непотрібним), так і на галузевому рівні (скасування норми 

кримінального права, якою встановлювалася кримінальна 

відповідальність за конкретне діяння, тягне за собою закриття 

кримінального провадження, тобто припинення реалізації норм 

процесуального права – п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК). 

Процесуальні норми виконують службову роль, є засобом втілення 

приписів матеріальних, повинні забезпечити результат, на який 

спрямовані настанови закону, визначають порядок реалізації прав та 

обов’язків учасників правовідносин [25, с. 37-38]. 

З цього приводу В. М. Горшеньов писав про те, що у предметі 

правового регулювання існує два пласти соціальних зв’язків: 

«організовувані», вони ж матеріальні, і організаційні - процесуальні. 

Співвідношення між цими пластами виражається в тому, що перші 
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являють собою визначальний пласт соціальних зв’язків, над якими 

складаються другі, як похідні, допоміжні і призначені обслуговувати 

процес реалізації «організовуваних», або матеріальних, відносин.  

О. А. Коваль правильно зазначає, що матеріально-правові норми 

утворюють так би мовити перший шар права, правові підвалини 

суспільства і держави. Процесуально-правові норми, що утворюють 

другий шар, визначають юридичні способи й засоби здійснення, охорони, 

захисту і відновлення норм першого шару права й несуть на собі 

основний тягар забезпечення режиму законності та правопорядку в 

суспільстві і державі. Значення процесуальних норм полягає у визначенні 

порядку й процедури втілення правових норм, що закріплюють права й 

обов’язки суб’єктів правовідносин [130, с. 24]. 

Норми кримінального права ніби «народжують» кримінальні 

процесуальні норми, оскільки «будь-яка галузь матеріального права 

викликає до життя відповідні процесуальні норми» [382, с. 12]. Водночас 

кримінально-правові норми «оживають» завдяки процесуальним 

нормам
1
. Правий був М. С. Строгович, який зазначав, що «кримінальний 

процес є сукупністю способів, прийомів, засобів, за допомогою яких в 

кожному окремому випадку здійснюється припис норм матеріального 

кримінального права, тобто кримінальний процес являє собою той 

встановлений законом порядок, в якому відбувається застосування норм 

кримінального права» [307, с. 85]. 

                                                           
1
 М. В. Духовской у 1910 році писав: «Наука кримінального права поділяється 

на матеріальне кримінальне право і формальне або процес. 

Формальне і матеріальне право складають дві галузі однієї й тієї ж науки, 

перебувають в залежності і тісному зв’язку між собою. Формальне кримінальне право 

є ні що інше, як застосування до певних життєвих ситуацій положень матеріального 

кримінального права» [67, с. 9-10]. Позиція М.В. Духовського відповідала уявленням 

про співвідношення матеріального і процесуального права, що панували на той час в 

теорії. Попри те що кримінальне і кримінальне процесуальне (формальне) право 

викладалися в різних нормативно-правових актах («Уложение о наказаниях» и «Устав 

уголовного судопроизводства»), в теорії все ж таки ставилися до науки кримінального 

і процесуального права як до таких, що утворюють одну галузь. 

У радянський період галузі кримінального і кримінального процесуального 

права були «розведені» не лише у законодавстві, а й у теорії. 
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В. П. Бож’єв також писав про те, що «застосування норм 

процесуального права в кінцевому врешті-решт пов’язане із 

застосуванням норм кримінального матеріального права. Тому в процесі 

застосування кримінально-процесуальних норм відбувається 

застосування і норм кримінального закону. Суб’єктом застосування норм 

кримінального права насамперед є суд, але це не означає, що 

кримінально-правові норми не застосовуються до і після винесення 

вироку. Оскільки притягнення до кримінальної відповідальності, 

визнання винним, засудження і покарання є виключною компетенцією 

державних органів, зазначених у законі, то і застосування норм 

кримінального права являє собою предмет діяльності лише цих органів. 

Найважливішим процесуальним актом застосування норми 

кримінального права є вирок суду – підсумковий акт діяльності суду 

першої інстанції зі здійснення правосуддя» [23, с. 23]. 

Зв’язок між кримінально-правовими і кримінальними 

процесуальними нормами є зворотнім, що, однак, не заперечує висновку 

про те, що в ієрархії норм матеріальні норми є первинними, а 

процесуальні - похідними, допоміжними. 

Похідний (службовий) характер процесуальних норм можна 

прослідкувати й іншим шляхом - через порівняння матеріальних і 

процесуальних відносин. У теорії кримінального процесу підкреслюється 

взаємозв’язок, взаємопроникнення матеріальних і процесуальних 

правовідносин. Так, П. С. Елькінд стверджувала, що нерозривний 

взаємозв’язок і узгодженість зазначених правовідносин об’єктивно 

визначається тим, що як одні, так і інші викликаються до життя суспільно 

небезпечними посяганнями (кримінальні правовідносини - 

безпосередньо, кримінально-процесуальні - через кримінальні 

правовідносини)» [380, с. 12]. 

У загальній теорії права сформульовано принципи співвідношення 

норм матеріального і процесуального права.  
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На думку А. М. Колодія, до них належать: 1) принцип 

синхронності, сутність якого полягає в тому, що виникнення норм і 

принципів матеріального права, а звідси, і головних елементів 

юридичного процесу повинно бути одночасним; 2) принцип рівності 

їхньої юридичної сили; 3) принцип збалансованості, тобто погодженості і 

несуперечливості цих норм; 4) принцип розподілу сфер регулювання, 

який встановлює, що процесуальні норми і принципи не повинні 

стосуватися змісту принципів і норм матеріального права, а тим більше 

суперечити їм; 5) принцип демократичності, котрий передбачає, що 

юридичний процес, яким регламентовано порядок реалізації 

владовідносин, що передбачені матеріальним правом, повинен бути 

демократичним, тобто здійснюватись із забезпеченням прав і свобод 

громадян, визнанням їх верховенства і т.ін.; 6) принцип 

неодноманітності, що вимагає, аби юридичний процес, по можливості, 

був багатоваріантним і диспозитивним, тобто він має передбачати різні 

варіанти реалізації матеріальних норм; 7) принцип антибюрократичності 

процесу; 8) принцип законності процесу; 9) принцип надійності процесу, 

який встановлює, що він із високим ступенем ймовірності повинен 

забезпечувати настання передбачуваного результату; 10) принцип 

доступності: доступність процесу з точки зору пізнання його моделі і 

реальна можливість звернення до компетентних органів держави, 

відкритість роботи останніх; 11) принцип раціональності, що покликаний 

забезпечувати необхідний для досягнення правового результату ступінь 

деталізації поведінки і водночас відповідати вимозі достатності; 

12) принцип послідовності, тобто суворої черговості здійснення 

дій; 13) принцип гарантованості, який полягає в тому, що юридичний 

процес, як одна із гарантій реалізації норм права, потребує різних засобів, 

що забезпечують його [136, с. 206-210]. 

Зазначені принципи є основоположними для з’ясування 

співвідношення норм матеріального і процесуального права. Розгляд 
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їхніх особливостей стосовно співвідношення норм кримінального і 

кримінального процесуального права потребує окремого ґрунтовного 

дослідження. У плані ж досягнення мети нашого дослідження достатньо 

вказати на існування таких принципів. 

У теорії кримінального процесу розглянуто питання щодо мети 

кримінального провадження. В. М. Трофименко у своїй докторській 

дисертації визначає її як необхідність вирішення кримінальних 

конфліктів, що виникають у державі [329, с. 138]. Автором цієї праці 

здійснено опитування практичних працівників та науковців з питання 

«Що, на Ваш погляд, є метою кримінального провадження ?». Відповіді 

респондентів виявили істотні розбіжності між поглядами практичних 

працівників та науковців. Так, 49 (75%) прокурорів як мету зазначили 

встановлення істини. Цю думку поділяють 36 (50%) опитаних суддів та 

21 (35%) опитаних адвокатів. На відміну від цієї точки зору, майже 

половина опитаних науковців, а саме – 58 (47%) вважають метою 

кримінального провадження вирішення кримінально-правового 

конфлікту. Також респондентами як мета кримінального провадження 

було зазначено: притягнення особи до кримінальної відповідальності; 

виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК 

України; захист особи і суспільства від злочинів; охорона прав і свобод 

усіх учасників кримінального провадження; встановлення фактичних 

обставин справи [329, с. 138].  

Отже, майже усі цілі, про які йдеться в результатах опитування, 

пов’язані з реалізацією кримінально-правових завдань, за винятком лише 

двох: охорона прав і свобод всіх учасників кримінального провадження; 

виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК 

України. А з огляду на те, що «охорона прав, свобод та законних 

інтересів учасників кримінального провадження» є одним із завдань 

кримінального провадження, то виходить, що опитані 
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В. М. Трофименком респонденти вказали лише на одну мету 

процесуального характеру. 

Інші ж цілі, у формулюваннях яких прямо не йдеться про 

досягнення цілей кримінально-правового характеру, опосередковано з 

ними пов’язані. Приміром, досягнення мети «встановлення істини» (так 

само як і «встановлення фактичних обставин справи») забезпечує 

реалізацію норми кримінального права – правильну кваліфікацію 

кримінального правопорушення і притягнення дійсно винного до 

кримінальної відповідальності. 

Якщо перевести мету здійснення процесуальної діяльності у 

правову площину, то це означає таке. Порядок діяльності органів 

досудового розслідування, прокуратури встановлено нормами 

кримінального процесуального права. Діяльність цих органів спрямована 

на вирішення кримінально-правових конфліктів, які є кримінальними 

правопорушеннями (злочинами). Звідси випливає, що в кожній нормі 

кримінального процесуального права можна віднайти існування 

зазначеної вище мети, що обумовлюється необхідністю реалізації норм 

кримінального права. 

Проте аксіоматичне положення про те, що основною функцією 

процесуальних норм права є забезпечення реалізації (запровадження у 

життя) норм матеріального права, в теорії права розглядається з різних 

точок зору. Службова роль процесуальних норм щодо матеріальних 

розкривається через необхідність реалізації прав та обов’язків суб’єктів 

матеріально-правових відносин або ж досягнення мети і виконання всіх 

завдань, закладених у нормах матеріального права. 

Так, Л. М. Борісова, роблячи акцент на правах і обов’язках 

суб’єктів матеріальних правовідносин, пише, що співвідношення між 

матеріально-правовими і процесуальними нормами можна виразити 

формулою: якщо норма матеріального права, визначаючи права та 

обов’язки суб’єктів права, відповідає на запитання, що треба зробити для 
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реалізації цих прав і обов’язків, то норма процесуальна відповідає на 

запитання, як, яким чином, в якому порядку зазначені права та обов’язки 

можуть і повинні бути реалізовані, Інакше кажучи, сутність 

процесуальних норм в одному - в тому, що вони завжди регламентують 

порядок, форми і методи реалізації норм матеріального права» [25, с. 38]. 

Безумовно, зв’язок цих двох видів правових норм можна 

проілюструвати через зв’язок прав та обов’язків суб’єктів. Але він 

відображає лише те, як, яким чином суб’єкти матеріальних (в нашому 

випадку - кримінально-правових) відносин можуть реалізувати свої 

матеріальні права. Основними суб’єктами кримінально-правових 

відносин є держава і злочинець [58, с. 31]. Але кримінальне процесуальне 

право не знає таких суб’єктів. Нормами кримінального процесуального 

права моделюються відносини, суб’єктами яких є державні органи 

(органи досудового розслідування, прокуратури і суду); підозрюваний, 

обвинувачений, підсудний, засуджений і виправданий та їхні захисники; 

потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їхні 

представники, свідки, експерти, поняті та багато інших, про яких у 

нормах кримінального права навіть не згадується (за винятком 

потерпілого). 

Із викладеного можна зробити висновок про те, що співвідношення 

між нормами кримінального і кримінального процесуального права, якщо 

його розглядати у плані співвідношення прав та обов’язків суб’єктів 

кримінально-правових відносин, є набагато складнішим, ніж може 

видатися на перший погляд. Їхні права та обов’язки, дійсно, реалізуються 

в кримінальному процесі у порядку, визначеному кримінальними 

процесуальними нормами. Проте суб’єкти кримінального права особисто 

не можуть взяти участь у кримінальному провадженні: держава - через 

цілком зрозумілі причини, а винним (злочинцем) особа стає лише після 

вироку суду, що набрав законної сили.  
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Протягом усього часу кримінального провадження особа перебуває 

під «захисним ковпаком» презумпції невинуватості, а тому називати її 

винним, як це зроблено у нормах кримінального права, ніхто не вправі. 

Тому у кримінальному процесуальному праві про винного можна 

говорити лише на певному етапі провадження - після набрання вироком 

законної сили. І то вирок суду може бути змінений, а особа - визнана 

невинною вищестоящими судами. 

Таким чином, у нормах кримінального права йдеться про винного 

як про абстрактну особу, і в цьому плані твердження про винність особи є 

абсолютно істинним. Чого неможна сказати про винність конкретної 

особи у кримінальному провадженні. Мабуть, дана обставина і є 

причиною існування у юридичній теорії дискусії про характер 

встановлюваної у кримінальному процесі істини: абсолютної чи 

відносної. На нашу думку, прибічники існування абсолютної істини 

обґрунтовують необхідність встановлення тієї істини, що закладена у 

нормах кримінального права. Опоненти ж мають на увазі формальну або 

відносну істину - істину факту, що досягається під час провадження у 

конкретному кримінальному провадженні, тобто процесуальну істину. 

Остання через суперечливість кримінального процесуального пізнання
1
 

не може бути абсолютною. 

У кримінальному провадженні, як уже зазначено, беруть участь 

багато інших суб’єктів, не вказаних у нормах кримінального права 

(захисники, представники, свідки, поняті, експерти тощо). Вони не 

реалізують і не можуть реалізувати своїх матеріальних прав, оскільки 

вони їх просто не мають. У такому разі виникає запитання про те, в якому 

ж зв’язку перебувають норми кримінального процесуального права, 

якими регламентуються підстави участі, права та обов’язки названих 

суб’єктів, з нормами кримінального права. Цілком очевидно, що цей 

                                                           
1
 Про суперечливий характер кримінально-процесуального пізнання і 

проблематичність знання в кримінальному процесі див.:  [376, с. 118-145]. 
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зв’язок є більш складним, ніж той, що існує між нормами кримінального 

права, що регламентують правові відносини за участю винного, і 

нормами кримінального процесуального права, що визначають правовий 

статус підозрюваного, обвинуваченого, підсудного та засудженого. 

Зміст цього зв’язку полягає в тому, що держава в особі створених 

нею органів для того, аби реалізувати своє право і обов’язок щодо 

покарання винного у вчиненні кримінального правопорушення, спочатку 

повинна викрити його у цьому. А оскільки викриття і покарання винного 

здійснюється в публічних інтересах, то державні органи, з метою 

виконання поставлених перед ними завдань, залучають до кримінальної 

процесуальної діяльності представників суспільства. Останні, у разі 

залучення їх до участі у кримінальному провадженні, набувають прав та 

обов’язків і вступають у певні кримінальні процесуальні відносини. А 

оскільки після початку кримінального провадження кримінально-правові 

відносини, що виникають на момент учинення кримінального 

правопорушення [55, с. 96], і кримінальні процесуальні відносини, що 

виникають на момент прийняття певним державним органом первинної 

інформації про кримінальне правопорушення, зливаються воєдино, то 

суб’єкти і тих і інших відносин перебувають протягом всього часу 

кримінального провадження в «єдиному комплексному комунікативному 

потоці» правових відносин [74, с. 171]. При цьому суб’єкти кримінальних 

процесуальних відносин виконують допоміжну роль у реалізації 

суб’єктами кримінально-правових відносин своїх матеріальних прав та 

обов’язків. 

Реалізація всіма зазначеними суб’єктами прав та обов’язків 

забезпечується завдяки діяльності органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду, які, з метою виконання державних функцій у царині 

вирішення кримінально-правових конфліктів, наділяються державою 

кримінальною процесуальною компетенцією. Остання також 

визначається як матеріальними, так і процесуальними нормами. 
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Матеріальні норми, що встановлюють кримінальну процесуальну 

компетенцію зазначених органів, містяться у статутних законах (законах 

України «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру», «Про 

Національну поліцію» тощо), а процесуальні - у Кримінальному 

процесуальному кодексі України. Отже, і в цьому випадку існує 

нерозривний зв’язок матеріальних і процесуальних норм. 

В. В. Лазарєв звертає увагу на зв’язок процесуальних норм із метою 

та завданнями застосування матеріальних норм. Він указує на те, що 

процесуальні норми: а) фіксують цілі і завдання правозастосування; 

б) визначають шляхи досягнення мети; в) в загальній формі, а в деяких 

випадках цілком конкретно встановлюють кращі засоби досягнення мети; 

г) вказують на строки, протягом яких мета повинна бути досягнута; 

д) вказують на можливість і межі використання матеріальних, соціально-

політичних, ідеологічних, організаційних і власне юридичних засобів 

забезпечення ефективності правозастосовних актів [160, с. 15]. 

Висловлена позиція в більш загальному плані розкриває 

співвідношення матеріальних і процесуальних норм. На відміну від 

Л. М. Борисової, В. В. Лазарєв розглядає співвідношення матеріальних і 

процесуальних норм через загальні категорії - мету і завдання цих норм, 

тобто через категорії, що характеризують діяльність з їх реалізації. Але і 

цей вчений підкреслює службовий характер процесуальних норм щодо 

матеріальних. Причому, на його думку, норми процесуального права 

покликані забезпечувати досягнення мети і виконання завдань нормами 

матеріального права.  

В. І. Каменська пише, що під час вирішення будь-якої кримінальної 

справи застосування кримінально-процесуального закону є передумовою, 

що забезпечує застосування кримінального закону. Завдання 

кримінально-процесуального права полягає в тому, щоб забезпечити 

можливість обґрунтованого застосування кримінального закону [55, 

с. 91]. 
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Із наведеними точками зору щодо співвідношення норм 

кримінального та кримінального процесуального права можна 

погоджуватися або не погоджуватися у деталях. Але в головному, в тому, 

що норми кримінального процесуального права підпорядковані нормам 

кримінального права по субординації і забезпечують реалізацію останніх, 

погодитися необхідно. 

У загальній теорії права висловлено точку зору, згідно з якою 

кримінальний процес є формою реалізації норм кримінального права. 

Проте обмежувати кримінальний процес лише цим не слід, адже для 

нього характерним є наявність: по-перше, власне таких кримінально-

процесуальних принципів, як гласність, змагальність, забезпечення 

обвинуваченому (підсудному) права на захист тощо; по-друге, 

особливостей кримінально-процесуальних відносин і притаманного лише 

їм кола суб’єктів, ширшого, ніж коло суб’єктів кримінально-правових 

відносин; по-третє, специфіки юридичних фактів, що тягнуть за собою 

виникнення, зміну або припинення кримінально-процесуальних 

відносин [20, с. 36].  

Варто зазначити, що жоден із наведених аргументів автора не 

похитує тієї тези, згідно з якою норми кримінального процесуального 

права є підпорядкованими нормам кримінального права і забезпечують 

реалізацію останніх. Всі ж ті положення, на які посилається 

А. О. Безсонов (наявність кримінальних процесуальних принципів; 

власне коло суб’єктів кримінального процесу; специфіка юридичних 

фактів), свідчать лише про наявність у норм кримінального 

процесуального права власного предмета правового регулювання. 

Останній є особливим для кожної з галузей права, що і є, до речі, тим, що 

виокремлює певну сукупність норм у самостійну галузь. Якби ті 

положення, про які йдеться у наведеній нами цитаті, повністю співпадали 

в усіх деталях із аналогічними положеннями кримінального права, то не 



67 
 

існувало б галузі кримінального процесу, а норми кримінального права 

ніколи не були б реалізовані. 

Норми кримінального процесуального права визначають способи і 

строки досягнення мети і виконання завдань норм кримінального права. 

Реалізація норм кримінального права в перебігу кримінального 

провадження відбувається відповідно до стадій, визначених нормами 

кримінального процесуального права. Причому «розвиток процесуальної 

діяльності по стадіях … вимагає від осіб, які її здійснюють, постійно 

виходити із завдання застосування кримінального закону [55, с. 93]. 

Процес реалізації окремої норми кримінального права є 

розтягнутим у часі. В ідеалі його можна вважати завершеним із набуттям 

чинності рішенням суду, яким констатовано факт порушення 

кримінально-правової заборони конкретною особою і щодо якої вирішено 

питання про покарання. Окремі ж норми кримінального процесуального 

права можуть реалізовуватися протягом одного кримінального 

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

(наприклад, норма, якою врегульовано порядок допиту свідка). 

Отже, суб’єктом, який реалізує норму кримінального права у 

підсумковому рішенні за результатами конкретного кримінального 

провадження, є суд. Саме суд є тим суб’єктом, який вирішує кримінальну 

справу у кримінально-правовому сенсі. Позиції, висловлені у науці 

кримінального процесу відносно того, що суб’єктами вирішення 

кримінальної справи у стадії досудового розслідування є слідчий і 

прокурор, тобто сторона обвинувачення, ґрунтуються на тому, що вони 

вирішують її у процесуальному сенсі. Тобто сторона обвинувачення у 

разі відсутності на стадії досудового розслідування підстав для 

постановки питання про реалізацію норми кримінального права у 

судових стадіях, реалізуючи норми кримінального процесуального права, 

закриває кримінальне провадження. У разі прийняття такого рішення 

стороною обвинувачення остання керується процесуальними нормами, 
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якими визначено підстави і процесуальний порядок прийняття одного з 

підсумкових рішень досудового розслідування (закриття провадження). 

Отже, якщо вважати справою будь-який юридичний, у тому числі й 

кримінальний, процес, то сторона обвинувачення є суб’єктом вирішення 

справи, але лише у процесуальному розумінні поняття. Адже сторона 

обвинувачення не наділена повноваженнями визнавати особу винуватою 

у вчиненні кримінального правопорушення чи виправдовувати її, а також 

призначати покарання, яке врешті-решт і є завершальним етапом 

реалізації норми кримінального права. 

Так само неможна вважати остаточною реалізацією норми 

кримінального права звернення до суду з обвинувальним актом чи з 

клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру. В обвинувальному акті чи у відповідному 

клопотанні перед судом лише ставиться питання про необхідність 

розглянути можливість реалізації норми кримінального права щодо 

конкретної особи. Слідчий та прокурор і в цьому випадку реалізують 

лише норми процесуального права, якими визначено підстави і порядок 

прийняття зазначених процесуальних рішень. Звичайно, вони роблять 

певні висновки щодо кримінально-правової кваліфікації дій особи, але 

свою правову позицію вони повинні довести перед судом. 

Установлення обставин кримінального правопорушення 

розпочинається відразу після надходження до компетентного органу 

держави (органу досудового розслідування, прокуратури) первинної 

інформації про вчинення чи підготовку цього правопорушення. Вже на 

перших етапах кримінальної процесуальної діяльності відбувається і 

вибір норми кримінального права. До Єдиного реєстру досудових 

розслідувань серед інших вносяться відомості про попередню правову 

кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність (п. 5 

ч. 5 ст. 214 КПК).  
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Як справедливо зазначала Л. М. Карнєєва, кваліфікація, вказана в 

постанові про порушення кримінальної справи, може розглядатися не 

більше як версія (курсив наш – С. К.) про характер розслідуваного діяння 

(події), що підлягає перевірці. При цьому може виявитися не тільки те, 

що подія, яка була підставою для порушення кримінальної справи, не є 

злочином, а й те, що її взагалі не було» [89, с. 35]. 

Під час подальшого кримінального провадження відбувається ніби 

«прив’язка» норми (чи комплексу норм) до тієї чи іншої ситуації і 

виявляється як загальна воля держави, виражена в нормі, що може бути 

реалізована в даних життєвих обставинах [359, с. 90]. Кримінальні 

процесуальні відносини «розвиваються поетапно, змінюючи свій зміст, 

тим самим наближаючись до об’єктивно існуючих матеріально-правових 

відносин. Накопичення більшого масиву знань про обставини вчинення 

злочину знаходить своє відображення в процесуальних рішеннях» [376, 

с. 148]
1
. 

Зазначена модель кримінально-правових відносин (паралельно з 

моделлю кримінальних процесуальних відносин) розвивається. При 

цьому на момент повідомлення особі про підозру розпочинається стадія 

притягнення особи до кримінальної відповідальності (п. 14 ч. 1 ст. 3 

КПК)
2
. Далі – із складанням (затвердженням складеного слідчим) 

прокурором обвинувального акта – виникає державне обвинувачення. 

Останнє стає предметом судового розгляду і в разі його підтвердження 

                                                           
1
 У теорії кримінального права також традиційно виокремлюють чотири стадії 

застосування норми права: 1) дослідження фактичного складу злочину; 2) підшукання 

відповідного закону і встановлення, що даний фактичний склад підпадає під дію 

цього закону; 3) перевірка дійсного існування такого закону і його дія у часі та у 

просторі; 4) прийняття відповідного рішення про застосування цього кримінального 

закону [27, с. 105]. 
2
 Процеси (стадії) реалізації норм кримінального і кримінального 

процесуального права є настільки взаємопов’язаними, що законодавець «змішав» ці 

поняття і визначив процес притягнення до кримінальної відповідальності (реалізацію 

норми кримінальної права у формі застосування) як стадію кримінального 

провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення (п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК). 
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стає підставою до постановлення судом обвинувального вироку. 

Непідтвердження обвинувачення тягне за собою постановлення 

виправдувального вироку. Протягом усього часу розвитку 

обвинувачення
1
 у кримінальному провадженні в нормах кримінального 

процесуального права йому все більше приділяється уваги і ставиться все 

більше вимог до його обґрунтованості – аж до реалізації (доведення 

стороною обвинувачення перед судом) стандарту «поза розумним 

сумнівом» (ч. 2 ст. 17 КПК). 

Під час реалізації норм кримінального права у межах 

кримінального процесу найважливіші етапи їхньої реалізації 

відображаються в актах застосування норм. Юридичним змістом актів 

застосування кримінально-правової норми завжди є вирішення питань 

про кримінальну відповідальність і покарання особи, їхні правові 

наслідки, а також застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру, передбачених кримінальних законом. Не існує 

застосування кримінально-правової норми поза вирішенням цих питань. 

Відповідь на них (ствердна, негативна, така, що змінює обсяг і межі 

кримінальної відповідальності і покарання, примусових заходів 

медичного чи виховного характеру) і потребує владного рішення 

відповідних компетентних органів [209, с. 15]. Кваліфікація, що не має 

остаточного характеру, тобто констатація того, що ознаки одиничного 

випадку, судячи з обставин провадження, співпадають з усіма суттєвими 

ознаками, передбаченими кримінальним законом як злочин, без владного 

висновку суду про застосування чи відмову від застосування покарання 

не вичерпує застосування кримінального закону [55, с. 92]. 

Якщо виходити із тричленної структури процесу логічної 

послідовності застосування норм кримінального права, то з 

                                                           
1
 Виходячи з визначених ЄСПЛ критеріїв, в Україні «кримінальне 

обвинувачення» вважається висунутим, серед іншого, і у випадку повідомлення про 

підозру у вчиненні кримінального правопорушення [12, с. 60]. 
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постановлянням вироку кримінальний процес мав би бути завершений. 

Але тоді, на думку Л. М. Лобойка, постає питання про те, навіщо він 

взагалі здійснювався. Без реалізації прийнятого у справі рішення не 

зможуть реалізувати свої права потерпілий, цивільний позивач та інші 

суб’єкти процесу, а також не буде забезпечений обов’язок підсудного 

понести кримінальну (та іншу юридичну) відповідальність. За таких умов 

кримінальний процес втратив би своє не лише правове, а й соціальне 

призначення [171, с. 111].  

Тому варто цілком підтримати тих учених у галузі теорії права, які 

висловлюються за включення до системи стадій логічної послідовності, 

окрім встановлення обставин справи, вибору ц аналізу норми права, 

прийняття рішення у справі, ще й четвертої стадії: «фактичні дії, завдяки 

чому норма права, її настанови впроваджуються в життя» [313, с. 214]. Ця 

стадія логічної послідовності за змістом повністю збігається зі стадією 

функціональної послідовності кримінального процесу, яка 

регламентується нормами кримінального процесуального права, що 

містяться у статтях Розділу VIIІ «Виконання судових рішень». Хоча 

останніми роками відновилася дискусія щодо належності стадії 

виконання судових рішень до системи кримінального процесу.  

Т. О. Лоскутов зазначає, що із встановленням винності або 

невинуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення норми 

кримінального права, що «обслуговують» кримінальний процес, 

вважаються застосованими. На цьому призначення кримінального 

процесуального правозастосування вичерпується. Після винесення 

остаточного судового рішення реалізація кримінальних процесуальних 

відносин припиняється (за винятком здійснення провадження в суді 

апеляційної інстанції, у касаційній інстанції, у Верховному Суді України, 

за нововиявленими обставинами, тому що прийняте судом рішення або 

не вважається остаточним (протягом строку апеляційного оскарження), 

або ставиться під сумнів у силу певних обставин, що слугують 
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підставами для перегляду рішення в інших «контрольних» стадіях). Їх 

замінюють кримінально-виконавчі правовідносини, фактичним змістом 

яких є діяльність щодо виконання судових рішень, а юридичним – права і 

обов’язки щодо виконання судових рішень. Тому правовідносини в 

частині виконання судових рішень мають бути предметом регулювання 

кримінально-виконавчого, а не кримінального процесуального 

права [177, с. 120-121]. Категорично проти такої позиції виступив 

В. М. Трофименко, який у своїй докторській дисертації навів декілька 

вагомих аргументів на користь того, що виконання судових рішень все ж 

таки є стадією логічної послідовності в кримінальному процесі [329, 

с. 31-39]. 

Норми кримінального процесуального права встановлюють такий 

порядок реалізації норми кримінального права, за якого, навіть 

пройшовши всі стадії її логічної послідовності, можливе неодноразове 

повернення до вирішення питання про зміну кваліфікації діяння, щодо 

якого здійснювалося кримінальне провадження. При чому це може мати 

місце як у разі перегляду вироку суду, що не набрав законної сили, так і в 

разі перевірки вироків, що набрали чинності та виконуються і навіть тих, 

що вже виконані. І в усіх цих стадіях може відбутися коригування 

кваліфікації діяння або навіть повне її заперечення і постановлення у 

зв’язку з цим рішення, яким констатується відсутність кримінально-

правових відносин. 

По суті, процес реалізації норми кримінального права під час 

кримінального провадження являє собою послідовний процес 

кваліфікації
1
 діяння, у зв’язку з яким розпочато кримінальне 

провадження. Але з різних причин суб’єкти кримінальних процесуальних 

відносин, зокрема ті, які наділені владними повноваженнями, можуть 

робити неоднакові висновки щодо кваліфікації діяння. Розбіжності в 

                                                           
1
 Про теоретичні основи кримінально-правової кваліфікації див. [206]. 
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кваліфікації можуть мати місце через неоднаковий підхід суб’єктів, які 

ведуть кримінальний процес, до оцінки доказів у конкретному 

кримінальному провадженні. Кожен посадовець, який «приймає» 

провадження в наступній стадії процесу, здійснює кваліфікацію за 

правилами вільної оцінки доказів, тобто, керуючись законом, але 

виходячи із власного внутрішнього переконання, що ґрунтується на 

всебічному, повному і неупереджєеному розгляді всіх обставин справи в 

їх сукупності. 

Встановлення обопільного зв’язку між нормою і ситуацією 

(зіставлення їх) зазвичай здійснюється за допомогою такого собі 

«погляду, що бігає туди-сюди» (вислів Енгіша) у багатоступеневому 

виборі, тобто в поступовому виключенні неналежних норм, варіантів 

тлумачення і фактів. Спочатку відбувається встановлення приблизного 

взаємозв’язку, тобто зазвичай юрист (переважно подумки) окреслює 

широке коло норм, що їх варто перевірити (на предмет застосування, а 

також супутні їх альтернативи тлумачення юридичних ознак цих норм. 

Коло цих можливих засновків (передумов) судового рішення надалі 

звужується. … У межах кола норм, що залишилося, формулюються, 

уточнюються і піддаються герменевтичному опрацюванню варіанти 

тлумачення (розуміння) юридичних ознак цього кола норм. З іншого 

боку, з усіх фактичних обставин справи слід обрати ті, що є важливими 

(тобто ті, за допомогою яких можна встановити відповідність норми 

обставинам справи) [365, с. 129-130]. 

Варто відзначити й такий специфічний зв’язок норм кримінального 

процесуального і кримінального права, як встановлення у 

процесуальному праві механізмів, завдяки яким забезпечується 

можливість непритягнення до кримінальної відповідальності невинних.  

Основним завданням Кримінального кодексу України є правове 

забезпечення охорони прав і свобод людини й громадянина, власності, 

громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного 
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ладу України від злочинних посягань (ч. 1 ст. 1 КК). Для здійснення 

цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно 

небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, 

що їх учинили (ч. 2 ст. 1 КК). Одним же із основних завдань 

кримінального судочинства, якого не ставить перед собою кримінальне 

право, є забезпечення такого правового становища, щоб жоден невинний 

не був покараний. Для виконання цього завдання у нормах кримінального 

процесуального права встановлені відповідні гарантії, що досить 

ґрунтовно досліджені в юридичній літературі [79; 315; 316; 366]. 

Норма, викладена у ст. 1 КПК, встановлює, що лише кримінальним 

процесуальним законодавством України визначається порядок 

кримінального провадження на території України. У КПК 2012 р. 

використано термін «кримінальне провадження» замість «кримінальна 

справа», що вживався у КПК 1960 р. Визначення поняття кримінального 

провадження (кримінальної справи) надано законодавцем в ч. 1 ст. 317 

КПК 2012 р. Згідно з цією нормою-дефініцією матеріалами 

кримінального провадження (кримінальною справою) є документи, інші 

матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, 

судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для 

цього кримінального провадження, долучені до обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності. Тобто кримінальною справою є особливе 

документальне утворення, що формується у відповідності з рішенням про 

внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР з метою 

фіксації у встановленому законом порядку факту, змісту і результатів 

кримінальної процесуальної діяльності у зв’язку із вчиненням 

конкретного правопорушення для забезпечення реалізації кримінальної 

відповідальності винної особи, захисту прав та законних інтересів 

громадян, трудових колективів, держави і суспільства у цілому.  
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Таким чином, у визначенні поняття «кримінальна справа» 

(«кримінальне провадження») є терміни, якими оперує законодавець під 

час формулювання норм кримінального права, як то: кримінальне 

правопорушення, кримінальна відповідальність, винний. Ці ж самі 

терміни містяться і у ст. 2 КПК, якою регламентовано завдання 

кримінального провадження
1
. 

Вище проаналізовано співвідношення норм кримінального і 

кримінального процесуального права на загальному рівні
2
. Зокрема, на 

прикладі статей 1 КК і 1 та 2 КПК показано, у якому зв’язку перебувають 

між собою норми загальних частин Кримінального і Кримінального 

процесуального кодексів України. Аналіз їх співвідношення може бути 

здійснено і на рівні окремих норм або їхніх сукупностей. Такий аналіз 

потребує значного обсягу дослідження, що неможливо здійснити, щоб не 

вийти за межі цієї дисертації. Достатньо буде зауважити, що норми 

кримінального і кримінального процесуального права можуть перебувати 

між собою як у прямому, так і в опосередкованому зв’язку. 

Так, наприклад, норми Особливої частини Кримінального кодексу 

України прямо корелюють із кримінальними процесуальними нормами, 

що регламентують слідчі (розшукові) дії (глави 20-21 КПК). 

Призначенням останніх є пізнання обставин діяння, у зв’язку з яким 

розпочато кримінальне провадження і воно попередньо кваліфіковано у 

ЄРДР за певною статтею закону про кримінальну відповідальність, і 

особи, яка його вчинила. 

А от процесуальні норми, якими регламентовано цілі, підстави і 

процесуальний порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів 

(глава 18 КПК), перебувають із викладеними у статтях Особливої 

                                                           
1
 Згідно з результатами опитування практичних співробітників у 

процесуальних документах на положення статті 2 «Завдання кримінального 

провадження» найчастіше посилаються прокурори (66 %) і судді (72 %). 
2
 Ґрунтовніше питання співвідношення кримінального і кримінально-

процесуального права викладено у книзі В. Г. Даєва [58]. 
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частини Кримінального кодексу України нормами в опосередкованому 

зв’язку, адже вони спрямовані на забезпечення належної поведінки 

підозрюваного і обвинуваченого, тобто на виконання процесуальних 

завдань і лише через їх виконання – на виконання завдань кримінально-

правового характеру. 

Те ж саме стосується і норм-засад кримінального процесуального 

права та норм-дефініцій. Перші регламентують основні (принципові) 

положення кримінального провадження, а другі лише роз’яснюють 

процесуальні поняття. Тому зв’язок зазначених норм цих галузей права 

можна виявити лише на загальному рівні, виходячи з того, що норма 

кримінального права «незримо» присутня в гіпотезі кожної норми 

кримінального процесуального права. О. Ф. Скакун прямо вказує на те, 

що частина кримінальної норми, яка є диспозицією для громадян 

(заборона чинити небезпечні дії), одночасно є гіпотезою для держави і 

державних органів, що розглядають справи про вчинення злочину [290, 

с. 288]. 

У складному зв’язку перебувають між собою норми кримінального 

процесуального права, якими встановлено строки кримінального 

провадження, та норми кримінального права, що визначають строки 

давності притягнення до кримінальної відповідальності. Останні 

встановлюються задля того, аби досягти цілей кримінального покарання. 

Законодавець правильно вважає, що притягнення до кримінальної 

відповідальності через тривалий період часу не матиме виховного впливу 

ні на злочинця, ні на інших суб’єктів. Саме тому законодавець одним із 

завдань кримінального провадження визначає швидке розслідування і 

судовий розгляд (ст. 2 КПК) і послідовно в інших нормах забезпечує 

швидкість кримінальної процесуальної діяльності, чітко регламентуючи 

строки внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення 

(ст. 214 КПК), строки досудового розслідування (ст. 219 КПК). У судових 

стадіях діють положення ст. 6 Конвенції про захист прав і 
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основоположних свобод людини від 4 листопада 1950 року [139] та ст. 28 

КПК щодо розумних строків. 

Отже, зв’язок норм кримінального процесуального і кримінального 

права прослідковується на трьох рівнях їх співвідношення, що 

відповідають тричленній структурі права: галузь, інститут, норма. На всіх 

рівнях співвідношення цих норм виявляється службова роль норм 

процесуального права щодо норм матеріального права. Причому 

практики вважають, що норм кримінального процесуального права для 

забезпечення реалізації усіх норм кримінального права достатньо. 

Зокрема, так вважають: адвокатів – 68 %, слідчих 77 %, прокурорів – 

82 %, суддів – 86 %. 

Однак неможна однозначно стверджувати, що всі норми 

кримінального права є вихідними для норм кримінального 

процесуального права. У кримінальному праві є норми, які відіграють 

службову роль щодо процесуальних норм і, таким чином, стають 

похідними від них. Такими нормами є ті, що містяться у статтях розділу 

18 КК. Норми цього розділу гарантують реалізацію правил, визначених 

процесуальними нормами. Тому в літературі зазначені в них положення 

називають кримінально-правовими гарантіями: від перешкоджання 

виконання обов’язків суддею (ст. 376 КК); виконання суддями своїх 

обов’язків в умовах, вільних від погроз і насильства (статті 377-379 КК); 

виконання судових рішень (статті 382, 388-390, 393, 394 КК); 

достовірності даних, що містяться в приводах до початку кримінального 

процесу (ст. 383 КК); достовірності фактичних даних в кримінальному 

процесі (статті 384, 385 КК); вільного з’явлення суб’єктів кримінального 

процесу до органів, які його ведуть, і вільного давання ними показань 

(ст. 386 КК); нерозголошення даних досудового слідства (ст. 387 КК); 

протидії приховуванню злочинів (ст. 396 КК) [171, с. 116-126]. 

Однак тут варто зазначити, що зв’язок норм розділу 18 КК і 

відповідних норм кримінального процесуального права є не просто 
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зворотнім. Він є набагато складнішим. Якщо норми процесуального 

права, виконуючи свою службову функцію, забезпечують реалізацію 

норм кримінального права під час кримінального провадження, то норми 

розділу 18 КК забезпечують реалізацію кримінальних процесуальних 

норм (охороняють їх від порушення) і тим самим опосередковано - 

кримінально-правових норм, що містяться у статтях інших розділів 

Кримінального кодексу України. 

Кримінальне процесуальне право, залежно від характеристик 

суб’єкта кримінального правопорушення, його тяжкості та інших 

параметрів, закладених у норму кримінального права, допускає 

різноманітні «варіації» у перебігу з’ясування питання про порушення 

норми кримінального права. Виходячи з цього, можна вести мову про те, 

що норми кримінального процесуального права «дорегульовують» 

кримінально-правові відносини (від змісту процесуальних норм залежить 

наскільки точно й ефективно будуть реалізовані норми кримінального 

права). Причому норми кримінального процесуального права є різними в 

різних державах (підстави і процесуальний порядок здійснення окремих 

процесуальних дій і прийняття окремих процесуальних рішень 

підпорядковані загальному порядку, визначеному законодавцем певної 

держави), а норми кримінального права можуть бути однаковими у 

різних державах. Наприклад, кримінальна відповідальність за вбивство 

(протиправне позбавлення життя людини) передбачена практично у всіх 

сучасних державах. Відтак, визначений процесуальними нормами 

порядок досудового розслідування і судового розгляду вбивства у різних 

державах, вочевидь, буде різним, а результат реалізації норми 

кримінального права у разі ухвалення обвинувального вироку буде 

(умовно) однаковим. 

Важливо наголосити і ще на одному різновиді зв’язку 

кримінальних і кримінальних процесуальних норм. Диспозиції норм 

глави 18 КК містять поняття (затримання, привід, арешт - ст. 371; 
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показання, допит - ст. 373; вирок, ухвала, постанова - ст. 375; висновок 

експерта, досудове розслідування, докази - ст. 384), зміст яких може бути 

з’ясовано лише шляхом звернення до відповідних норм кримінального 

процесуального права. У цьому сенсі диспозиції норм кримінального 

права, що передбачають юридичну відповідальність за злочини проти 

правосуддя, мають бланкетний характер. 

Оскільки йдеться про двосторонній зв’язок норм кримінального і 

кримінального процесуального права, то цілком правомірно говорити про 

їх взаємодію
1
. 

Із викладеного можна зробити висновок про те, що норми 

кримінального і кримінально-процесуального права мають взаємозв’язки 

таких видів:  

1) прямий, наприклад, коли норма кримінального процесуального 

права спрямована на отримання знання про обставини вчиненого 

кримінального правопорушення, сприяючи тим самим правильній його 

кваліфікації, тобто вирішенню кримінально-правового завдання;  

2) опосередкований, коли кримінальні процесуальні норми 

покликані сприяти вирішенню суто процесуальних завдань, наприклад, 

визначенню засад кримінального провадження (норми-засади), 

кримінальних процесуальних понять (норми-дефініції), підстав і порядку 

застосування запобіжних заходів тощо. Тут зв’язок аналізованих норм 

виявляється лише на загальному рівні, виходячи зі службової природи 

норм процесуального права; 

3) зворотній зв’язок, коли норми кримінального права, що 

містяться у розділі 18 КК «Злочини проти правосуддя», гарантують 

реалізацію кримінальних процесуальних норм, тобто тих норм, завдяки 

яким реалізуються норми інших розділів Кримінального кодексу 

України; 

                                                           
1
 Про взаємодію кримінального і кримінального процесуального права на рівні 

галузей права див. [57, с. 85]. 
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4) в окремих випадках за допомогою норм кримінального 

процесуального права розкривається зміст бланкетних диспозицій норм 

кримінального права (наприклад, глави 18 КК). 

Наявність таких зв’язків між розглядуваними нормами варто 

враховувати під час внесення змін до кримінального закону, щоб не 

виникало ситуацій, за яких «законодавець створює матеріальний припис, 

але не встигає врегулювати порядок його процесуального 

забезпечення» [25, с. 42]. Відсутність кримінальних процесуальних норм, 

якими б визначався порядок реалізації норми кримінального права, 

обумовлює застосування процесуального закону за аналогією. Це є 

небажаним для правової системи України, оскільки ставить під сумнів 

існування принципу, згідно з яким службовим особам державних органів 

(слідчим, прокурорам, суддям) дозволено лише те, що прямо передбачено 

в законі. 

 

1.3. Значення правильного визначення структури норм 

кримінального процесуального права для їх реалізації 

 

Для досягнення мети цього дисертаційного дослідження важливо 

з’ясувати, чи норма кримінального процесуального права реалізується 

завжди як єдине ціле, чи можлива реалізація і її окремих структурних 

елементів, так би мовити в автономному режимі.  

Структура норм кримінального процесуального права вже була 

предметом наукових досліджень [40]. Однак питання щодо 

структурування норм кримінального процесуального права в аспекті їх 

реалізації учасниками кримінального провадження ще не 

досліджувались.  

Потреба звернення теоретиків і практиків до структури норм 

кримінального процесуального права у контексті їх реалізації була 

актуалізована у зв’язку з дозволом законодавця здійснювати у 
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Верховному Суді України перегляд судових рішень через неоднакове 

застосування судом касаційної інстанції цих норм. Законом України від 

12 лютого 2015 р. «Про забезпечення права на справедливий суд» [249] 

статтю 445 КПК було доповнено новою підставою перегляду Верховним 

Судом України судових рішень: «неоднакове застосування судом 

касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої цим 

Кодексом, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень». Це 

положення КПК набрало чинності 29 березня 2015 р. 

Останнім часом сторони і суд, застосовуючи норму кримінального 

процесуального права, змушені «шукати» її структурні частини у різних 

статтях кримінального процесуального закону. Так, наприклад, у 

постанові Верховного Суду України від 23 червня 2016 р. зазначено, що 

прокурор вважає неправильно застосованою судом касаційної інстанції 

норму «цього Кодексу», яка «міститься в пункті 6 частини першої статті 

425 (гіпотеза), частині четвертій статті 36 (диспозиція), частині третій 

статті 429 КПК (санкція), щодо касаційного оскарження судових рішень 

прокурором, хоча в оспореному рішенні касаційний суд застосував лише 

санкцію цієї норми, яка міститься у частині третій статті 429 КПК» [240]. 

Тобто норма «цього КПК» розосереджена у трьох різних статтях, одна з 

яких (ст. 36) розміщена у «загальній частині» КПК – розділі 1 «Загальні 

положення». 

У цьому підрозділі дисертаційного дослідження виконаємо такі 

завдання: з’ясуємо основні погляди на структуру норм права взагалі і 

норм кримінального процесуального права, зокрема; визначимо, чи 

впливає правильне встановлення структури норм права на правильну їх 

реалізацію учасниками кримінального провадження. 

Не вдаючись до аналізу правильності визначення прокурорами і 

судами структурних частин норм кримінального процесуального права, 

варто зазначити, що правильне їх визначення має важливе значення не 

лише для судової практики, а й для забезпечення права особи, якої 
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стосується судове рішення, на його перегляд як Верховним Судом, так і 

судами нижчого рівня. З огляду на важливість зазначеного питання його 

теоретичне дослідження і надання відповідних рекомендацій практикам, 

які застосовують норми кримінального процесуального права, має 

сприяти виробленню однакових підходів до структуризації кримінальних 

процесуальних норм, а відтак, і до однакової їх реалізації усіма 

суб’єктами, які вправі це здійснювати. 

Важливість розглядуваного питання обумовлена ще й тим, що 

норма процесуального права майже ніколи не збігається зі структурною 

частиною статті чи статтею закону. А тому майже завжди у кримінальній 

процесуальній діяльності виникає питання про зміст процесуальної 

норми, а з огляду на викладені вище обставини, - взагалі, чи є та інша 

частина процесуального закону нормою права чи лише одним з її 

структурних елементів. До того ж, якщо професійні учасники 

кримінального провадження (судді, прокурори, адвокати, слідчі тощо), 

маючи відповідну освіту і досвід юридичної діяльності, в змозі визначити 

структуру норми, то непрофесійні учасники провадження (потерпілі, 

підозрювані та обвинувачені, свідки тощо) таку можливість мають далеко 

не завжди. Тому в них виникає потреба у зверненні до юристів або в 

самостійному вивченні теорії права, що в умовах жорстких строків 

кримінального провадження не завжди є ефективним. Але у будь-якому 

разі наявність рішень судів, в яких визначено структуру процесуальних 

норм і які розміщені у Єдиному державному реєстрі судових рішень, 

сприяє тому, що непрофесійні учасники без спеціальної підготовки 

можуть отримати уяву про зміст і структуру тих чи інших норм 

кримінального процесуального права. 

Зважаючи на викладене вище, вбачається потреба у з’ясуванні 

питань, що стосуються визначення структури норм кримінального 

процесуального права. Зазначимо, що у кандидатській дисертації, 

захищеній нами у 2007 р. [40], ці питання вже розглядалися. Але з того 
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часу минуло десять років, за які відбулася трансформація особистих 

наукових поглядів, здобуто певний досвід наукової діяльності, 

кардинально реформовано кримінальний процесуальний закон і, 

найважливіше, питання структури норм процесуального права 

розглядалися раніше у «статиці». Тема ж цього дослідження потребує 

розгляду зазначених питань у динаміці, у дії. Ми вбачаємо суттєву 

різницю між результатами розгляду структури норм процесуального 

права і результатами розгляду питання про значення правильного 

визначення структури норм права для їх реалізації. Однак, з іншого боку, 

без розгляду загальних питань щодо структури цього різновиду норм 

права неможливо з’ясувати і проблемні питання їх реалізації у 

кримінальному провадженні. 

Відразу варто зазначити, що питання визначення структури норм 

кримінального процесуального права ні в науці кримінального процесу, 

ні в загальній теорії права остаточно і однозначно не вирішене. Тому, 

викладаючи свої міркування з означеного питання, доведеться звертатися 

до наукових праць як з кримінального процесу, так і з загальної теорії 

права. 

Актуальним наразі залишається твердження А. С. Піголкіна про те, 

що структура правової норми є логічною формулою, яка дозволяє 

поглибити пізнання права в цілому і окремих правових норм, допомагає 

краще зрозуміти цілі правового регулювання, сприяє максимально 

чіткому і зрозумілому викладу правових норм, ... допомагає виконавцям 

правильно розуміти сенс і зміст правових норм, точно і правильно їх 

застосовувати до конкретних життєвих фактів ... [228, с. 169]. 

Окремі вчені вважають, що недоречно обмежуватись тричленною 

схемою структури процесуальної норми (тобто норми права, що має три 

обов’язкових структурних елементи: гіпотезу, диспозицію та санкцію) і 

пропонують двочленну структуру державного припису, що полягає в 
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наявності у нормі права лише двох елементів: гіпотези і диспозиції або 

гіпотези і санкції.  

Наявність двоелементної структури норм права за певних умов 

підтримував С. С. Алєксєєв. Виходячи з того, що будь-яка норма права (в 

тому числі і кримінального процесуального – С. К.) вміщує у собі 

інтелектуальний і вольовий момент, автор констатує: «Якщо норму права 

аналізувати в інтелектуальному розрізі, то увесь нормативний матеріал 

можна подати у вигляді норм з тричленною структурою, тобто таких, які 

складаються з гіпотези, диспозиції і санкції, але якщо проводити аналіз 

правових норм у вольовому розрізі, то слід зробити висновок про те, що 

норми права мають лише два структурних елементи» [7, с. 323]. Такі 

норми права С. С. Алєксєєв пропонував називати нормами-приписами [7, 

с. 323]. 

У загальній теорії права існує і позиція, згідно з якою норма права 

(правило поведінки), складається, по суті, з одного елемента – диспозиції. 

Остання – це основа норми, яка «формулює саме правило 

поведінки» [228, с. 174].  

У юридичній літературі висловлено також позицію, згідно з якою 

один елемент структури процесуальної норми може бути «плаваючим», 

тобто в одному випадку виконувати роль диспозиції, в інших – гіпотези і 

навіть санкції. Так, Є. Г. Лук’янова зазначає, що диспозиція може 

видозмінюватися залежно від її зв’язку з іншими, такими самими як вона 

сама, диспозиціями. У одному зв’язку вона виконує роль диспозиції, в 

другому вона стає гіпотезою, в третьому може стати санкцією [180, 

с. 178]. 

У теорії права висловлювалися й обґрунтовувалися пропозиції 

також щодо збільшення кількості структурних елементів норми права. 

Так, Я. О. Мотовіловкер указував на те, що логічні відносини гіпотези, 

диспозиції та санкції не становлять структурної єдності [199, с. 45]. Він 

стверджував, що ані гіпотеза, ані диспозиція за законами логіки 
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безпосередньо із санкцією не пов’язані: гіпотеза - тому що вона є 

умовою, яка зумовлює дію диспозиції, диспозиція - тому що вона є 

правовим наслідком, що завершує нормативний припис. Таким чином, 

санкція разом з гіпотезою та диспозицією залишається без своєї логічної 

основи. Автор пропонував ввести ще один нормативний елемент, який 

буде здатний подолати розрив між диспозицією та санкцією і логічно 

обумовити останню і називав його «заперечення диспозиції» [199, с. 45]. 

Однак така пропозиція не отримала підтримки серед учених-юристів, 

попри те що вона має раціональне зерно для теорії і практики 

процесуальної діяльності, тобто діяльності з реалізації норм 

кримінального процесуального права. 

Не ставлячи завдання щодо з’ясування причин ігнорування позиції 

Я. О. Мотовіловкера у загальній теорії права, дозволимо собі висловити 

припущення, що визнання в галузевих процесуальних науках 

«заперечення диспозиції» як структурного елемента норми 

процесуального права означало би, по суті, «заперечення правила 

поведінки». Слово «заперечувати» вживається у двох значеннях: 1) не 

погоджуватися з ким-, чим-небудь у чомусь, висловлювати протилежну 

думку або доказ проти чогось; 2) не визнавати існування, значення, 

доцільності чого-небудь [32, с. 411-412]. 

Отже, вживання слова «заперечення» в аналізованому терміні є не 

зовсім вдалим. Адже диспозицію (чи гіпотезу) у нормі кримінального 

процесуального права не заперечують, тобто не виражають незгоду з її 

змістом, а ігнорують, не виконують приписи законодавця. Тому елемент 

норми кримінального процесуального права, яким диспозиція і гіпотеза 

пов’язуються у єдину логічну конструкцію, доцільно було би іменувати 

«ігнорування диспозиції (гіпотези)». Усвідомлюємо, що і пропоноване 

нами слово у зазначеному терміні може бути замінене більш адекватним 

тій функції, яку воно виконує у розглядуваному терміні. Для досягнення 

цілей нашого дослідження точність терміна не має принципового 
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значення. З метою правильної реалізації норм кримінального 

процесуального права суб’єкт їх реалізації повинен знати про існування 

такого елемента, як «ігнорування диспозиції (гіпотези)». Особливу 

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

права у формі застосування. Бо саме вони і лише вони наділені 

повноваженням щодо застосування санкцій за ігнорування диспозицій чи 

гіпотез норм права. 

Гіпотези і диспозиції законодавець формулює для встановлення 

правил поведінки, яка є бажаною для досягнення цілей кримінального 

провадження. Але ж і санкції він встановлює для досягнення цих цілей. 

Додавання до складу норми кримінального процесуального права 

елемента небажаної поведінки нівелювало б її призначення. Однак як 

«негативний елемент» норми кримінального процесуального права 

«ігнорування диспозиції (гіпотези)», який тягне за собою застосування 

санкції, має право на включення до складу норми. 

Так, з метою отримання показань (і з метою досягнення цілей 

провадження) свідок може бути викликаний до слідчого, прокурора, 

слідчого судді чи суду (гіпотеза норми). Викликаний свідок зобов’язаний 

прибути за викликом (п. 1 ч. 2 ст. 66 КПК) і надати правдиві показання 

(п. 2 ч. 2 ст. 66 КПК) (диспозиція). Якщо свідок діятиме згідно з 

приписами, викладеними у диспозиції, то він не може були підданий 

будь-яким санкціям. Якщо ж він проігнорує їх, то для нього можуть 

настати негативні наслідки (санкції). Останні можуть бути передбачені у 

нормах різних галузей права. Але їхній зв’язок зі структурними 

елементами норми кримінального процесуального права, в якій 

регламентується виклик свідка, є беззаперечним. Санкція за нез’явлення 

без поважних причин або неповідомлення про причини свого неприбуття 

свідком, який був у встановленому КПК порядку викликаний (зокрема, 

наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або 

ознайомлення з її змістом іншим шляхом), передбачена статтею 139 КПК. 
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Законодавець передбачив юридичну відповідальність (санкцію) і за 

ігнорування розглядуваної диспозиції іншими особами, які 

перешкоджають з’явленню свідка до суду, органів досудового 

розслідування (ст. 386 КК). 

На нашу думку, мова повинна йти не про заперечення диспозиції 

процесуальної норми, а про її неправильну, протиправну реалізацію 

суб’єктом, якому вона адресована. Дії з неправильної реалізації 

диспозиції норми кримінального процесуального права у розглядуваному 

вигляді стають основою для диспозиції норми кримінального права. 

Справа у тому, що в даному разі норма кримінального права не визначає 

наперед поведінку суб’єкта (наприклад, свідка), а «реагує» на наслідки 

порушення ним диспозиції норми кримінального процесуального права, 

що є характерним для правоохоронних норм. До речі, це не суперечить 

одному з елементів схеми структурування норм права («якщо – то – 

інакше»), а саме «інакше». 

На підставі викладеного можна дійти висновку про те, що 

«ігнорування диспозиції норми» є елементом норми права, але цей 

елемент не є однаковим за значенням із традиційними елементами. Бо 

інакше тоді доведеться визнати, що в структурі норми кримінального 

процесуального права є два протилежних за змістом і практично 

рівноцінних за значенням елементи: «диспозиція» і «ігнорування 

(заперечення) диспозиції». Крім того, якщо піти далі, то у нормі 

процесуального права можна буде віднайти і такий структурний елемент, 

як «заперечення (ігнорування) гіпотези».  

Більше того, у загальній теорії права як факультативний 

структурний елемент норми права розглядають заохочення. Так, 

П. М. Рабінович, поміж трьох традиційних «основних» елементів норми 

виокремлює ще й факультативний її елемент – заохочення. На його 

думку, це є частиною норми, в якій зазначаються певні цінності, блага. Їх 
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може отримати суб’єкт у разі добровільного здійснення ним 

диспозиції [262, с. 152].  

У літературі з кримінального процесу зазначають, що виконання 

вимог норми кримінального процесуального права, поряд з іншими 

створюваними державою засобами – примусом, санкціями, 

забезпечується також засобами заохочення [150, с. 46].  

Отже, як у загальній теорії права, так і в спеціальній (кримінальній 

процесуальній) літературі згадується про засоби заохочення суб’єктів 

відносин, що реалізуються у кримінальному провадженні.  

У юридичній науці такі засоби іноді називають заохочувальними 

(позитивними) санкціями, які використовуються з метою надання дієвості 

заохочувальному методу правового регулювання. О. М. Кисельова, 

наприклад, дотримується позиції, згідно з якою заохочувальна санкція є 

логічним результатом завершення дії однойменного методу і засобом 

забезпечення реалізації правового припису [126, с. 12]. 

У зв’язку з таким підходом до розуміння санкцій правових норм 

виникає питання про існування у кримінальному процесуальному праві 

так званих заохочувальних санкцій. У чинному КПК віднайти такі санкції 

неможливо. У період дії КПК 1960 року вважалося, що заохочувальна 

кримінальна процесуальна санкція була викладена у ч. 3 ст. 23
2
, згідно з 

якою «суд може окремою ухвалою (постановою) довести до відома 

відповідного підприємства, установи або організації про виявлені 

громадянином високу свідомість, мужність при виконанні громадського 

обов’язку, які сприяли припиненню чи розкриттю злочину». Але чи 

можна «доведення до відома» вважати заохочувальною санкцією у 

кримінальному процесуальному праві ? Для правильної відповіді на це 

запитання варто виходити з такого. 

Санкція будь-якої норми права, в тому числі і норми кримінального 

процесуального права, покликана забезпечувати реалізацію положень, 

викладених у диспозиції, а іноді й у гіпотезі. Отже, якщо «доведення до 
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відома» вважати санкцією, то має існувати диспозиція і/або гіпотеза, 

реалізацію якої (яких) вона б забезпечувала. Відповідна диспозиція 

(гіпотеза) правової норми повинна була б міститися у ч. 3 ст. 23
2
 КПК 

1960 року. Але у цій нормі йшлося не про юридичний, а про громадський 

обов’язок, що надає підставу стверджувати про відсутність диспозиції і 

гіпотези, які б узгоджувалися з положенням про доведення до відома 

підприємств, установ, організацій про виконання громадянином 

громадського обов’язку.  

Таким чином, аналізоване положення варто розглядати не як 

санкцію кримінальної процесуальної норми, а як диспозицію самостійної 

норми, що регламентує відповідне право суду. Очевидно, що зазначена 

обставина стала однією з підстав відмови законодавця від викладення 

заохочувальних санкцій у КПК 2012 р. Потреба розгляду 

заохочувального засобу, що існував у КПК 1960 р., обумовлена тим, що у 

будь-який момент може виникнути питання щодо відновлення його в 

чинному КПК. 

Викладений вище підхід до структурування норми кримінального 

процесуального права (та й норми права взагалі) («гіпотеза» - 

«ігнорування (заперечення) гіпотези; «диспозиція» - «ігнорування 

(заперечення) диспозиції»; «санкція» - «заохочення (позитивна санкція) 

санкція» з логічної точки зору є неприпустимим. Бо тоді у юридичній 

науці взагалі і в кримінальній процесуальній науці, зокрема доведеться 

ставити питання не лише про елементи норми, а й про її «антиелементи». 

У юридичній літературі висловлено оригінальну позицію щодо 

структури норм права, яку неможливо проігнорувати. У своїй 

кандидатській дисертації К. В. Пузирьова стверджує, що правові норми 

бувають «вихідні, триелементні (адресат, гіпотеза і диспозиція; адресат, 

гіпотеза і санкція) і чотирьохелементні (адресат, гіпотеза, диспозиція і 

санкція)» [259]. Авторка включає до структурних елементів норми права 

ще й її адресата. Питання про це є цікавим з точки зору того, що 
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предметом нашого монографічного дослідження є реалізація норм 

кримінального процесуального права, а, відтак, саме на адресата норми 

законодавець повинен покладати обов’язок її реалізації. Отже, адресата 

норми можна умовно називати її «реалізатором». Однак, якщо норми 

кримінального права адресовані насамперед суду, а також органам 

досудового розслідування та прокуророві, то норми процесуального 

права часто мають своїми адресатами суб’єктів, які не вправі 

застосовувати норми кримінального права (потерпілих, свідків, експертів 

та ін.). Ці суб’єкти не завжди мають можливість самостійно реалізувати 

приписи норм. Почасти забезпечувати реалізацію норм процесуального 

права їм допомагають компетентні суб’єкти, серед яких державні органи 

та їхні посадові особи, а також адвокати. Останні, для того щоб 

забезпечити реалізацію норм, спочатку повинні сприйняти інформацію, 

адресовану їм законодавцем через норми. Врешті-решт, норми 

кримінального процесуального права, як і норми будь-якої іншої галузі 

права, адресуються невизначеній кількості осіб (в тому числі й тих, що не 

є учасниками кримінального провадження), попри те що фактично у 

нормі права йдеться про одного суб’єкта. 

Крім того, в кожній нормі права законодавець формулює певний 

припис, тобто правило поведінки. Останнє стосується певної особи – 

учасника кримінальних процесуальних відносин. Відтак, особа може бути 

учасником правових відносин, а не структурним елементом 

процесуальної норми, яка ці відносини врегульовує. Це означає, що 

особа, яка є суб’єктом правовідносин, лише виконує приписи, правила, 

сформульовані в нормі. До речі, і в нормах кримінального права немає 

такого структурного елемента, як адресат. Адже ці норми також 

адресовані невизначеній кількості осіб, а не конкретному суб’єкту. 

Таким чином, норма процесуального права складається з трьох 

елементів – гіпотези, диспозиції та санкції, а інші феномени, про які 
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йшлося вище, варто розглядати як елементи, які зв’язують їх у єдине ціле 

– норму права.  

Зрозуміло, що окремі норми кримінального процесуального права 

не можуть бути розкладені на ці три частини, а отже, вони не мають і тих 

елементів, що їх зв’язують воєдино. До таких норм належать норми-

засади, норми-дефініції, норми-завдання (норми-цілі), оперативні норми, 

які в теорії права прийнято називати нетиповими.  

У юридичній літературі з кримінального процесу висловлено думку 

про існування в системі кримінального процесуального права норм-

санкцій [222, с. 4]. Уявляється, що виокремлення такого різновиду норм 

процесуального права є необґрунтованим, оскільки в такому разі 

можливе з’явлення також норм-диспозицій, норм-гіпотез. Неприпустимо 

іменувати частину явища назвою самого явища. 

Питання про визначення структури норм кримінального 

процесуального права є складним для вирішення не лише теоретиками, а 

й практиками через «розмитість» поняття і логічної структури «норми 

права у подібних правовідносинах» (ч. 3 ст. 434-1 КПК). Відповідь на це 

питання має надзвичайно важливе теоретичне, а ще більше – практичне, 

значення. Адже від його правильного вирішення залежить, по-перше, 

рішення за конкретною касаційною скаргою, а, по-друге, Верховний Суд 

повинен дати відповідь на питання про те, яку саме «норму права» він 

розглядає як таку, щодо якої є висновок щодо її застосування у рішенні 

Великої Палати Верховного Суду. 

Від цього рішення, між іншим, залежить, яким чином суди будуть 

застосовувати «норму права», щодо якої найвищий судовий орган 

держави надає правовий висновок. Адже висновки щодо застосування 

норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються 

іншими судами при застосуванні таких норм права (ч. 3 ст. 13 Закону 

України від 2 червня 2016 р. «Про судоустрій і статус суддів» [254]). До 

15 грудня 2017 р. рішення Верховного Суду України мало обов’язковиий 
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характер для всіх судів загальної юрисдикції, які після ухвалення такого 

рішення зобов’язані були привести свою судову практику у відповідність 

із ним (ч. 1 ст. 458 КПК в редакції до 15 грудня 2017 р.). 

По-перше, як правильно зазначає О. Дроздов, постає проблема 

визначення  співвідношення таких категорій, як «норма права» та «норма 

закону» [64, с. 116]. У заявах, адресованих до Верховного Суду України, 

про перегляд судових рішень суб’єкти кримінального провадження 

(переважно – прокурори) намагалися зазначати, яку саме норму КПК 

порушено судом касаційної інстанції. При цьому, як правило, 

зазначалося, в чому змістовно полягає неоднакове застосування 

«відповідної» норми КПК. Саму норму, тобто логічну її конструкцію 

заявники не формулювали. Однак практично у всіх заявах про перегляд 

прокурори зазначали статті КПК, в яких, на їхню думку, містяться 

структурні елементи (гіпотеза, диспозиція, санкція) процесуальної норми, 

неоднаково застосованої судом касаційної інстанції. Причому кожний 

структурний елемент «процесуальної норми» зазначався як такий, що 

міститься у кількох статтях КПК. Так, наприклад, у заяві про перегляд 

ухвали суду касаційної інстанції, якою відмовлено у відкритті 

касаційного провадження за скаргою прокурора про скасування рішення 

суду апеляційної інстанції про відмову в відкритті апеляційного 

провадження у зв’язку з тим, що чинним кримінальним процесуальним 

законом не передбачено оскарження в апеляційному порядку судового 

рішення про закриття розгляду заяви прокурора про відновлення 

втрачених матеріалів кримінального провадження через недостатність 

матеріалів, прокурор висуває вимогу про скасування цього 

неправомірного, на його думку, рішення. Адже в іншій справі суд 

касаційної інстанції «правильно» застосував норму, дозволивши в 

апеляційному порядку переглянути рішення суду першої інстанції з 

аналогічної підстави. Прокурор, не формулюючи відповідну «норму 

КПК», вважав, що її гіпотеза міститься у «ст. 2, п. п. 1, 17 ч. 1 ст. 7, ч. 6 
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ст. 9, ч. 2 ст. 24 КПК України, диспозиція - у ч. 1 ст. 392, ч. 4 ст. 399, ч. 1 

ст. 531 КПК України, санкція - у ч. 1 ст. 438 цього Кодексу» [352]. Таким 

чином, прокурор був переконаний, що гіпотеза «відповідної норми КПК» 

міститься у чотирьох, а диспозиція – у трьох статтях КПК. Але ж ці статті 

КПК також складаються з окремих норм права
1
.  

Не ставлячи за мету теоретичного дослідження поняття і структури 

норм права, варто зазначити, що в теорії права усі норми, в тому числі і 

процесуальні, класифікують на традиційні (триелементні) і нетипові. 

Останні поділяються на: норми-завдання (стаття 2 КПК), норми-засади 

(статті 7-28 КПК), норми-дефініції (стаття 3, частина 1 статті 84 тощо), 

оперативні норми (пункт 1 Розділу Х КПК «Прикінцеві положення»). 

Нетипові норми є самостійними в системі норм права і не можуть бути 

частинами інших, традиційних, норм.  

Прокуророві чи іншим особам (професійним суб’єктам: адвокату-

захиснику, адвокату-представнику), які звертається до Верховного Суду, 

варто було б у своїх заявах формулювати кожний з елементів (гіпотезу, 

диспозицію, санкцію) норми КПК, яка, на їхню думку, неоднаково 

застосована судом касаційної інстанції. Так, наприклад, правовий припис, 

викладений у частині 1 статті 438 КПК, не є санкцією. Він є нормою-

дефініцією, в якій сформульовано підстави для скасування або зміни 

судових рішень при розгляді справи у суді касаційної інстанції. Санкції 

передбачають настання негативних наслідків для винної особи. Підстави 

до скасування судових рішень у цьому контексті не є санкціями, адже не 

створюють для винного жодних негативних наслідків. Як санкцію можна 

розглядати не саму підставу, а рішення вищестоящого суду про 

скасування рішення нижчестоящого суду. 

Норму, яка, ймовірно, неоднаково була застосована судом 

                                                           
1
 У дисертації ми розглядаємо приклади з судової практики Верховного Суду 

України, бо ще не достатньо напрацьованою є практика застосування норми права у 

подібних правовідносинах Великою Палатою Верховного Суду, яка розпочала свою 

діяльність 15 грудня 2017 р. 



94 
 

касаційної інстанції в розглядуваному випадку, можна було б 

сформулювати так: «якщо суд апеляційної інстанції ухвалив рішення про 

відмову у задоволенні апеляції на рішення суду першої інстанції про 

відмову у відновленні втрачених матеріалів кримінального провадження 

у зв’язку з тим, що останнє не підлягає апеляційному оскарженню, і до 

суду касаційної інстанції надійшла скарга на це рішення (гіпотеза), то 

останній переглядає рішення суду апеляційної інстанції на предмет його 

законності і робить висновок про те, чи підлягає апеляційному 

оскарженню таке рішення суду першої інстанції (диспозиція)», а у разі 

встановлення факту незаконності рішення суду апеляційної інстанції – 

скасовує його (санкція)». Ця норма може бути розосереджена по КПК, 

адже норма процесуального права майже ніколи текстуально не 

збігається зі статтями закону. 

Зрозуміло, що формулювання у рішенні про передавання 

кримінального провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду 

повинно бути точним і повно відображати логічну структуру «норми 

права», висновок про застосування якої у подібних правовідносинах було 

викладено в раніше ухваленому рішенні Великої Палати. Інакше 

законність рішення Верховного Суду завжди може бути піддана сумніву 

через неможливість суддів та інших учасників кримінального 

провадження, які враховуватимуть це рішення, визначити, чи є «тією 

самою» норма, щодо якої є правовий висновок. Якщо норму права не 

сформулювати в постанові Великої Палати Верховного Суду і в рішенні 

про передачу кримінального провадження на розгляд цієї Палати, то тоді 

усі, кому адресовано відповідне судове рішення, вважатимуть 

правильною позицію прокурора (адвоката) щодо змісту і структури 

норми, ставлячи під сумнів ці рішення. 

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

проілюстровано вище, спонукає суддів касаційного суду відшукати у 

КПК саме ту норму, щодо якої є правовий висновок Великої Палати 
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Верховного Суду. Однак у великому масиві нормативного матеріалу, що 

міститься у кримінальному процесуальному законодавстві, важко 

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

процесуальної норми дійдуть однакових висновків
1
. Більше того, поняття 

структури норми права є доволі «розмитим». До окремих її структурних 

елементів можуть належати положення, які не є кримінальними 

процесуальними. Наприклад, гіпотезою, в якій викладаються умови 

застосування процесуальної норми, окрім засад кримінального 

провадження та конкретних умов, з настанням яких починає діяти норма, 

можна вважати і положення норм кримінального права, адже останні 

«незримо» присутні в гіпотезі кожної норми кримінально-процесуального 

права» [40, с. 43]
2
. А санкції процесуальних норм (і це є 

загальновизнаним) містяться не лише у кримінальному процесуальному 

законодавстві, а й в інших його галузях. Залежно від того, в якій галузі 

права містяться санкції норм кримінального процесуального права, їх 

(санкції) поділяють на кримінально-правові; адміністративно-правові; 

цивільно-правові; дисциплінарні; кримінальні процесуальні [45, с. 107]. 

Уявляється, що судді Верховного Суду не повинні займатися пошуком 

                                                           
1
 Саме тому, якщо Велика Палата Верховного Суду дійде висновку про 

відсутність підстав для передачі кримінального провадження на її розгляд, таке 

кримінальне провадження повертається відповідній колегії (палаті, об’єднаній палаті) 

для подальшого розгляду. А з метою забезпечення стабільності судового рішення 

кримінальне провадження, повернуте на розгляд колегії (палати, об’єднаної палати), 

не може бути передано повторно на розгляд Великої Палати Верховного Суду. 
2
 Це надає нам підставу говорити про складність пізнання гіпотез норм 

кримінального процесуального права, яка визначається кількома чинниками: 

службовою роллю цих норм права щодо норм кримінального права; складністю й 

динамічністю регульованих ними кримінальних процесуальних відносин, в яких 

беруть участь різноманітні суб’єкти; ступенем значущості кримінальних 

процесуальних норм для врегулювання відносин, що виникають, розвиваються і 

припиняються під час кримінального провадження. Нами виокремлено ступені 

загальності (абстрактності) гіпотез норм кримінального процесуального права: 

гіпотеза може поширюватися лише на одну норму; сфера дії гіпотези іноді 

поширюється на кілька кримінальних процесуальних норм, що належать до певного 

інституту; дія гіпотези може бути поширена і на окремі інститути кримінального 

процесуального права; гіпотеза, якщо вона викладена у загальних положеннях КПК, 

розповсюджує свою дію на диспозиції всіх норм, що містяться у статтях, не 

включених до загальної частини, або на певну їх сукупність [45, с. 139, 140-141]. 
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структурних елементів кримінальної процесуальної норми в інших 

галузях права. Тим паче, що санкція, якщо вона міститься, приміром, у 

законі про кримінальну відповідальність, є кримінально-правовою. 

Якщо практики слідуватимуть позиціям, висловленим у науці 

кримінального процесу щодо структурної побудови норм кримінального 

процесуального права, то їм доведеться марно виконувати значний обсяг 

діяльності, результати якої не мають ніякого значення для практики 

перегляду судових рішень Верховним Судом. Так, наприклад, не є 

необхідним для забезпечення однаковості застосування процесуальної 

норми точне визначення санкції у нормі, що стосується можливості 

касаційного оскарження певного судового рішення. За винятком хіба що 

тих випадків, коли правове положення, яке в теорії права визначають як 

санкцію, має самостійне значення і саме воно стало предметом перегляду 

судом касаційної інстанції. Виходячи з того, що порядок проведення 

процесуальних дій визначають кримінальні процесуальні норми, то 

предметом перегляду Великою Палатою Верховного Суду найчастіше 

будуть саме вони. Порядок викладається у диспозиції правової норми у 

вигляді конкретного правового припису. З метою спрощення реалізації 

ч. 3 ст. 434-1 КПК слово «норма» в ньому доцільно замінити словами 

«правовий припис». 

Неможливість точного формулювання у судових рішеннях 

конкретної «норми цього Кодексу» (п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК в редакції до 15 

грудня 2017 р.) призводила до того, що іноді суд касаційної інстанції 

взагалі не формулює її і/або не зазначає, у якій статті КПК вона 

міститься, однак інтерпретував її положення. Верховний Суд України у 

своїй постанові 24 вересня 2015 р. № 5-93кс15 [241] роз’яснив, що він 

компетентний розглядати виключно ті рішення, основу яких становлять 

факти, встановлені судами нижчого рівня, і стосовно яких судом 

касаційної інстанції зроблено висновки (інтерпретація, тлумачення) щодо 

правильності (неправильності) застосування норми права. Відтак, 
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відсутність формального посилання на відповідну кримінальну 

процесуальну норму при її фактичному використанні все ж таки свідчила 

про існування висновку суду касаційної інстанції щодо її застосування.  

Отже, логічна структура процесуальної норми є досить складною, 

розосередженою у КПК та інших законах, а тому в ч. 3 ст. 434-1 КПК 

слова «норми права» доцільно замінити словами «правового припису». 

Підсумовуючи розгляд питання, винесеного у заголовок цього 

підрозділу дисертації, можна зробити такі висновки. По-перше, 

традиційний підхід до структури норм кримінального процесуального 

права (гіпотеза, диспозиція, санкція) є корисним для практики їх 

реалізації; по-друге, «ігнорування (заперечення) диспозиції» є елементом 

норми права, але він за значенням не може бути прирівняним до її 

традиційних елементів; по-третє, відмова від традиційної структури норм 

процесуального права може дезорієнтувати суб’єктів їх реалізації у 

питанні визначення зв’язків між окремими частинами норм права, 

викладених у різних структурних частинах законодавства і призвести до 

неякісної реалізації норм. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Процес реалізації окремої норми кримінального права 

розтягнутий у часі. В ідеалі його можна вважати завершеним з набуттям 

чинності рішенням суду, яким констатовано факт порушення 

кримінально-правової заборони конкретною особою і щодо якої вирішено 

питання про покарання. Окремі ж норми кримінального процесуального 

права можуть реалізовуватися протягом одного кримінального 

провадження багато разів не лише судом, а різними суб’єктами. 

2. Суб’єктом, який реалізує норму кримінального права у 

підсумковому рішенні за результатами конкретного кримінального 

провадження, є суд. Саме суд є тим суб’єктом, який вирішує кримінальну 
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справу у кримінально-правовому сенсі. Позиції, висловлені у науці 

кримінального процесу відносно того, що суб’єктами вирішення 

кримінальної справи у стадії досудового розслідування є слідчий і 

прокурор, тобто сторона обвинувачення, ґрунтуються на тому, що вони 

вирішують її у процесуальному сенсі. 

3. Не слід вважати остаточною реалізацією норми кримінального 

права звернення до суду з обвинувальним актом чи з клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. В 

обвинувальному акті чи у відповідному клопотанні перед судом лише 

ставиться питання про потребу розглянути можливість реалізації норми 

кримінального права щодо конкретної особи. Слідчий та прокурор  і в 

цьому випадку реалізують лише норми процесуального права, якими 

визначено підстави і порядок прийняття зазначених процесуальних 

рішень. 

4. Кримінальне процесуальне право, залежно від характеристик 

суб’єкта кримінального правопорушення, його тяжкості та інших 

параметрів, закладених у норму кримінального права, допускає 

різноманітні «варіації» у перебігу з’ясування питання про порушення 

норми кримінального права. Виходячи з цього, можна вести мову про те, 

що норми кримінального процесуального права «дорегульовують» 

кримінально-правові відносини, адже саме від змісту процесуальних 

норм залежить, наскільки точно й ефективно будуть реалізовані норми 

кримінального права. 

5. З метою правильної реалізації норм кримінального 

процесуального права суб’єкт їх реалізації повинен зважати на існування 

такого структурного елемента, як «ігнорування диспозиції (гіпотези)». 

Особливу важливість таке знання має для суб’єктів, які вправі 

реалізовувати норми права у формі застосування, бо саме вони і лише 

вони наділені повноваженням щодо застосування санкцій за ігнорування 

диспозицій чи гіпотез норм права. 
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6. Традиційний підхід до структури норм кримінального 

процесуального права (гіпотеза, диспозиція,  санкція) є корисним для 

практики їх реалізації; «ігнорування (заперечення) диспозиції» є 

елементом норми права, але він за значенням не може бути прирівняним 

до її традиційних елементів; відмова від традиційної структури норм 

процесуального права може дезорієнтувати суб’єктів їх реалізації у 

питанні визначення зв’язків між окремими частинами норм права, 

викладених у різних структурних частинах законодавства і призвести до 

неякісної реалізації норм. 

 

Основні результати розділу опубліковані у працях [41-44; 90; 95; 

100-102; 106; 112; 116]. 
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РОЗДІЛ 2 

РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ПРАВА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

2.1. Поняття і форми реалізації норм кримінального 

процесуального права 

 

У правовій теорії реалізація прав і обов’язків розглядають як 

елемент механізму правового регулювання, який визначають як процес 

переведення нормативності права в упорядкованість суспільних відносин, 

здійснюваний за допомогою системи правових засобів і форм з метою 

задоволення публічних і приватних інтересів, забезпечення правопорядку 

(«належне» у праві стає «сущим») [291, с. 679]. Механізм правового 

регулювання включає комплекс правових засобів і форм. Серед них 

спеціальними засобами на мікрорівні є дозволи, зобов’язання, заборони, 

заохочення, рекомендації, покарання; на макрорівні – норми права, 

правовідносини, суб’єктивне право, акти реалізації прав і обов’язків 

(курсив – С. К.) та ін. Загальні правові засоби - це правосвідомість, 

правова культура, законність, правопорядок; форми – використання, 

виконання, додержання, застосування (курсив – С. К.) [291, с. 679].  

У науковій юридичній, зокрема процесуальній, літературі слово 

«реалізація» вживають не лише у сполученні зі словами «норм 

кримінального процесуального права», а й з різними іншими словами. 

Так, у наукових роботах пишуть про «проблематику реалізації 

приватного обвинувачення», «проблеми реалізації кримінального 

провадження» [225, с. 4]; реалізацію засад (принципів) кримінального 

провадження [147; 229, с. 473-477], процесуальних інститутів [184], 

кримінальних процесуальних функцій [11; 200, с. 115-181; 386], 

процесуального статусу суб’єктів кримінальної процесуальної 

діяльності [294], правових режимів [281] тощо. Викладене свідчить про 
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досить широкий спектр використання слова «реалізація» у сполученні з 

різними термінами, якими позначають процесуальні поняття. І лише 

словосполучення «реалізація норм права» має в собі суто юридичний 

зміст. 

Реалізацію норм кримінального процесуального права пов’язують, 

як правило, винятково із застосуванням норм «компетентними» (від 

слова «компетенція») суб’єктами, наділеними владними 

повноваженнями, або, як традиційно зазначається у теорії з 

кримінального процесу, тими, «які ведуть процес». Утім значна кількість 

норм кримінального процесуального права адресована іншим суб’єктам 

кримінального провадження – обвинуваченим, їхнім захисникам, 

потерпілим, свідкам тощо. У науці кримінального процесу відсутні 

дослідження, які б стосувалися реалізації норм «інших» його учасників. 

Оскільки реалізація норм права завжди пов’язується з певними 

суб’єктами, то такий стан наукових досліджень із зазначеного вище 

питання є незадовільним і породжує проблему, що має теоретичний і 

практичний характер. 

Для висвітлення питання щодо поняття реалізації норм 

кримінального процесуального права необхідно виконати такі завдання: 

визначити, чи є реалізація норм кримінального процесуального права 

діяльністю всіх суб’єктів кримінального процесу, чи лише 

«компетентних», тобто наділених владними повноваженнями; з’ясувати, 

чи є реалізація таких норм для «інших» (окрім «компетентних») суб’єктів 

епізодичною чи триває протягом усього часу, відведеного законом на 

здійснення кримінального провадження. 

Розпочинаючи дослідження реалізації норм кримінального 

процесуального права, відразу варто зазначити, що в дисертації не буде 

приділено уваги (а якщо й буде, то незначна) з’ясуванню сутності 

реалізації кримінального процесуального права як такого. Перед нашим 

дослідженням поставлено завдання з’ясувати реалізацію саме норм 
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кримінального процесуального права з урахуванням специфіки реалізації 

залежно від різновидів норм. Як правильно зазначають учені в галузі 

загальної теорії права, «реалізацію правових норм не слід ототожнювати 

з іншим за змістом процесом –  реалізацією права як такого, під якою 

розуміють усі шляхи набуття ним властивостей позитивного утворення, 

переведення його з модусу лише потенційно можливих у даному соціумі 

юридичних форм, з рівня природного права на рівень реального чинника 

суспільного життя. Зокрема, для країн до романо-германської правової 

сім’ї, до яких належить і Україна, згаданий процес пов’язаний передусім 

із фіксацією правових норм у нормативно-правових актах та договорах з 

визнанням державою правової природи деяких звичаїв» [72, с. 406]. 

У навчальній літературі з теорії права є різні визначення поняття 

реалізації норм права. 

У загальному плані реалізацію правових норм визначають як 

зумовлену правовими приписами правомірну поведінку учасників 

суспільних відносин [72, с. 405], здійснення юридично закріплених і 

гарантованих державою можливостей, проведення їх у життя в 

діяльності людей та їх організацій [314, с. 463], втілення положень 

правових норм у фактичній діяльності (поведінці) суб’єктів права [122, 

с. 321]. 

М. І. Матузов і О. В. Малько виклали оригінальний підхід до 

розуміння реалізації права. На їхню думку, це процес втілення 

юридичних розпоряджень у правомірних діях громадян, органів, 

організацій, установ, посадових осіб і всіх інших учасників суспільних 

відносин. Поза діяльністю людей реалізація права немислима. Звідси – 

значення цілеспрямованої організаторської діяльності суб’єктів права. 

Можна мати найдосконаліше законодавство, прекрасні, мудрі закони, але 

якщо вони ніким не сприйматимуться і не виконуватимуться, то все це 

перетворюється на звід благих побажань; а зусилля законодавців та 

правотворчих органів будуть зведені нанівець. Закон сильний не своїми 
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абстрактними перевагами, а реальною, позитивною дією. Мертві, не 

функціонуючі закони нікому не потрібні, оскільки жодної користі не 

приносять [190, с. 327]. 

Подібні визначення реалізації норм права надаються і в науковій 

літературі із загальної теорії права. 

М. Д. Гнатюк вважає, що реалізація норм права – це фактичне 

здійснення правових приписів у правомірній поведінці, діяльності 

(бездіяльності) суб’єктів права. Оскільки реалізація права відбувається у 

діях (чи правомірній бездіяльності) суб’єктів, то чи реалізується норма чи 

ні, здебільшого залежить від соціальних властивостей даної норми. Саме 

ці властивості визначають і характер дії суб’єкта у тих випадках, коли 

норма не реалізується, або вона ігнорується, і не здійснюється жодних 

дій, чи здійснюється варіант поведінки, що порушує норму [50, с. 7]. 

Під реалізацією норм права О. В. Легка розуміє практичне втілення 

у життя правових настанов через правомірну поведінку суб’єктів з метою 

задоволення потреб людини, суспільства та держави, тобто досягнення 

бажаного особистого чи соціального результату [162, с. 33]. 

О. М. Юхимюк вважає, що реалізація норм права може бути 

визначена як процес їх фактичного втілення в суспільних відносинах 

через правомірну поведінку соціальних суб’єктів, що здійснюють 

належні їм суб’єктивні юридичні права й обов’язки. Також автор вважає, 

що реалізовувати норми права у формі їх дотримання, виконання та 

використання можуть як індивіди, так і їх об’єднання, а також державні й 

недержавні організації та їх посадові особи. Особливою формою 

реалізації норм права є їх застосування [384, с. 33]. 

Отже, у наведених визначеннях ключовими є слова «діяльність» і 

«поведінка». Таким чином, норма права реалізується тоді, коли вона 

втілюється у фактичній діяльності (поведінці) суб’єктів. Тому не можна 

не погодитися з А. В. Наумовим у тому, що «настільки основною 

функцією правової норми є правове регулювання суспільних відносин, 
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наскільки виконання її завдань полягає у фактичному врегулюванні нею 

конкретних суспільних відносин. Якщо норма права виконала своє 

соціальне призначення, тобто підкорила собі вольову поведінку людей у 

процесі їх спільної діяльності або спілкування, можна стверджувати, що 

реалізація цієї правової норми є наявною» [208, с. 35]. 

У юридичній літературі кримінальна процесуальна діяльність 

визначається як урегульована кримінальним процесуальним законом 

діяльність органів досудового розслідування, прокурора і суду [128, с. 6; 

170, с. 13; 346, с. 11]. Таке визначення було традиційним для юридичної 

науки, навчальної діяльності, а також у слідчій та судовій практиці за 

умов дії КПК 1960 р. У кримінальній процесуальній діяльності не 

знаходилося місця для діяльності сторони захисту та інших учасників 

кримінального провадження. 

У навчальній літературі, виданій після набрання чинності КПК 

2012 р., у визначеннях кримінального процесу його суб’єктами названі 

вже не лише «уповноважені (компетентні) суб’єкти кримінального 

процесу», а й сторона захисту, потерпілий та інші особи [168, с. 12]. 

Л. В. Карабут правильно зазначає, що «аксіоматичність визначення 

поняття кримінальної процесуальної діяльності може бути поставлена під 

сумнів через те, що в ній, крім уповноважених (компетентних) державних 

органів, беруть участь інші суб’єкти, які не наділені владними 

повноваженнями щодо здійснення цієї діяльності, але мають права й 

обов’язки. Останні суб’єкти вступають у кримінальні процесуальні 

відносини, які також входять до змісту кримінального процесу» [88, с. 16]. 

Оригінальну позицію щодо ознак діяльності учасників 

кримінального процесу, не наділених владними повноваженнями, 

займають фахівці НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса Національної академії правових наук України. У їхньому 

дослідженні наведено такі аргументи. Н. В. Глинська та В. 

С. Зеленецький указали на те, що більшість дослідників 
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(П. А. Лупинська, В. В. Вандишев, Л. Д. Кокорев, В. Г. Дрьомов) 

виходять з того, що поняття «діяльність» у площині кримінального 

судочинства означає певну сукупність (комплекс, систему) 

правозастосовних дій, які вчинюються суб’єктами у формі правовідносин, в 

установленому законом порядку та спрямовані на досягнення цілей 

кримінального судочинства. ... Оскільки прийняття правозастосовних актів 

(кримінальних процесуальних рішень) як кульмінаційного етапу будь-

якого правозастосовного процесу (а саме із правозастосуванням 

пов’язується сутність та призначення кримінальної процесуальної 

діяльності) є виключною компетенцією уповноважених державою 

органів, суб’єктами виду діяльності, що розглядається, є виключно 

державні органи та особи, які здійснюють провадження у кримінальній 

справі
1
, – органи досудового розслідування, прокурор, суд (суддя). 

Процесуальна ж діяльність решти учасників процесу (підозрюваного, 

обвинуваченого, їх захисників і законних представників та ін.) 

здійснюється на підставі та у порядку, визначеному законом і за своїм 

правореалізуючим характером відображається у формах дотримання, 

виконання та використання норм права, а звідси й не підпадає під ознаки 

(вид. – C. К.) кримінальної процесуальної діяльності в силу її 

правозастосовного характеру [14, с. 150]. 

З такою позицією не можна цілком погодитися. Тут доцільно 

звернути увагу на декілька аспектів. По-перше, автори пишуть про те, що 

діяльність цих (решти) учасників процесу здійснюється на підставі і в 

порядку, передбаченому законом. Варто уточнити – не просто законом, а 

                                                           
1
 Робота видана в період дії КПК 1960 року. Тому автори вживають термін 

«кримінальна справа» щодо всього кримінального процесу, у тому числі й досудових 

стадій. За КПК 2012 року термін «кримінальна справа» вперше в тексті з’являється 

лише у ст. 317. Законодавець у новому КПК підкреслив, що кримінальною справою є 

матеріали кримінального провадження. Видається, що термін «кримінальна справа» 

може використовуватися як щодо матеріалів (документів), так і до кримінального 

провадження (діяльності) в цілому, починаючи з реєстрації заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення у Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР). 
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кримінальним процесуальним законом. По-друге, дотримання, виконання 

та використання норм права є формами реалізації останніх, а реалізація – 

це і є діяльність або поведінка з приведення у дію норм кримінального 

процесуального права. По-третє, автори цитованого тексту пишуть про те, 

що «процесуальна діяльність … не підпадає під ознаки кримінальної 

процесуальної діяльності». І, нарешті, по-четверте, ключовим у висновку 

авторів є те, що діяльність зазначених учасників процесу не підпадає під 

такі ознаки в силу правозастосовного характеру кримінальної 

процесуальної діяльності. 

Зазначений підхід до визначення ознак діяльності з реалізації норм 

кримінального процесуального права є однобоким. Виходить, що під 

ознаки кримінальної процесуальної діяльності підпадає лише 

правозастосовна діяльність органів досудового розслідування, прокурора 

і суду. Але застосування норм права цими суб’єктами без реалізації у 

інших формах – використання, дотримання, виконання – було би 

безглуздим, безпредметним, таким, що обмежує можливості інших, окрім 

«компетентних», суб’єктів кримінального процесу. Останні тоді, будучи 

суб’єктами процесу, побудованого за основі норм кримінального 

процесуального права, не мали би можливості їх реалізовувати і 

залишалися б поза кримінальним процесом. 

Не існує критерію, за яким можливо було б відмежувати 

кримінальну процесуальну діяльність державних (компетентних) органів 

із застосування норм права від процесуальної діяльності решти 

учасників, здійснюваних в інших формах реалізації цих норм. Втім, такий 

критерій і неможливо визначити через те, що як норми кримінального 

процесуального права, так і діяльності різноманітних учасників з їх 

реалізації є тісно взаємопов’язаними. А діяльність окремих учасників 

утворюють певну єдність – кримінальну процесуальну діяльність, яка і є 

діяльністю з реалізації норм кримінального процесуального права у 

різноманітних формах. 
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Очевидно, що коли йдеться про правозастосовний характер 

кримінальної процесуальної діяльності, то насамперед мають на увазі 

застосування норм кримінального права. Діяльність із застосування цих 

норм, дійсно, здійснюють лише державні органи – органи досудового 

розслідування, прокурор і суд. Одні з них формулюють обвинувачення 

особи у вчиненні конкретного кримінального правопорушення, 

передбаченого певною нормою кримінального права (органи 

розслідування і прокурор), підтримують його перед судом (прокурор), 

інші (суд) – остаточно застосовують цю норму, складаючи відповідний 

(правозастосовний) акт. Інші учасники кримінального процесу 

(підозрювані, потерпілі, свідки тощо) не наділені правом застосування 

норм кримінального права. Вони вправі впливати на перебіг застосування 

таких (кримінальних) норм, реалізовуючи норми процесуального права і 

будучи учасниками кримінального провадження, але не мають права 

самостійно застосовувати матеріальні норми. 

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

заборони, адресовані як «компетентним», так і всім іншим учасникам 

кримінального провадження. Було б нелогічним не включати їхню 

діяльність з реалізації норм, в яких викладено зазначені приписи, до 

кримінальної процесуальної діяльності. Якщо, реалізуючи норми 

кримінального процесуального права, вони не є учасниками кримінальної 

процесуальної діяльності, то учасниками юридичної діяльності якого 

різновиду вони тоді є? 

Багатоманітність суб’єктів, які реалізують норми, у кримінальному 

провадженні поєднується з багатоманітністю норм кримінального 

процесуального права залежно від обсягу регульованого ними предмета. 

Одні норми регулюють конкретне правовідношення (допит – норми 

ст. 224 КПК, останнє слово обвинуваченого – норми ст. 365 КПК тощо), 

другі розповсюджують свою дію на сукупність відносин, що утворюють 

інститут кримінального процесуального права (загальні правила 
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застосування заходів забезпечення кримінального провадження – норми 

ст. 132 КПК; загальні положення досудового розслідування – норми 

глави 19 КПК, вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій – норми 

ст. 223 КПК, загальні положення судового розгляду – норми § 1 глави 28 

КПК тощо), треті – на увесь кримінальний процес (засади кримінального 

провадження – норми розділу 1 КПК «Загальні положення», окремі 

норми Конституції України, міжнародних правових документів). Тому в 

перебігу реалізації норм кримінального процесуального права конкретні 

ситуації вирішують, виходячи із загальних положень. Останні ніби 

«накривають» ситуацію реалізації норми. Зрозуміло, що вирішують, як 

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

кожному суб’єкту, який збирається реалізувати норму процесуального 

права, з метою ефективної її реалізації, доцільно з’ясувати, норму якого 

«рівня» дії залучити до вирішення ситуації провадження. З цього приводу 

влучно висловилася П. А. Лупінська: « ... норми кримінально-

процесуального закону, що безпосередньо стосуються конкретного рішення, 

мають сприйматися та виконуватися у сукупності з усіма процесуальними 

нормами, та в першу чергу з тими, що визначають призначення 

кримінального судочинства, його принципи, повноваження державних 

органів, гарантії прав та свобод осіб, які так чи інакше беруть участь у 

кримінальному судочинстві” [182, с. 24]. Неточність у реалізації 

«дрібніших» норм може призвести до порушення фундаментальних норм. 

Як правильно відмічено в контексті дослідження проявів  відступів на 

практиці від вимог принципу презумпції невинуватості, « … чимало 

суддів при розгляді справи, після читання обвинувального висновку та 

роз’яснення підсудному суті обвинувачення, замість того, щоб спитати, 

чи визнає він себе винним у пред’явленому обвинуваченні, запитують: 

«Чи визнаєте Ви вину у вчиненому Вами злочині ?» Як свідчить 

практика, обвинувальний вирок суддя тим самим гарантує» [238, с. 78-

82]. 
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У певних випадках реалізація норми кримінального процесуального 

права залежить від відсутності заперечень з боку інших учасників чи 

наявності їхньої згоди (закриття кримінального провадження на підставі 

п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, звільнення від кримінальної відповідальності в 

порядку, передбаченому частиною ст. 285 КПК, тощо). Як слушно 

зазначила П. А. Лупінська, у тих випадках, коли ухвалення рішення 

(тобто реалізацію норм кримінального процесуального права у формі 

застосування – С. К.) законодавець ставить у залежність від волі учасника 

процесу, можна говорити про прояв диспозитивності у використанні 

процесуальних прав, що певним чином обмежує право посадовця 

прийняти рішення (ст. 147 КПК РФ) [182, с. 85]. 

Отже, суттєвою ознакою реалізації норм кримінального 

процесуального права є її сукупний характер. На відміну від реалізації норм 

кримінального права, де увага особи, яка їх реалізовує, сконцентрована на 

якомусь одному положенні, викладеному в статті Особливої частини 

Кримінального кодексу України, реалізація норм процесуального права 

відбувається сукупно
1
. 

Однак сукупний характер реалізації норм кримінального 

процесуального права не означає, що всі вони (сукупно) реалізуються у 

кожному конкретному кримінальному провадженні. Усі вони можуть бути 

реалізовані у кримінальному провадженні лише потенційно. Реалізацію 

будь-якої з них може бути розпочато в будь-який момент  за наявності 

певних підстав, обумовлених, по-перше, правовою ситуацією 

провадження, по-друге, «енергією» норми, по-третє, сподіванням на 

потрібний результат, тобто на досягнення мети реалізації норми. 

Але для цього є перепони, обумовлені різними обставинами, 

наприклад, диференціація кримінальної процесуальної форми. 

Диференційовані провадження самі по собі виключають реалізацію 

                                                           
1
 У літературній мові під сукупністю розуміється «сполучення, з'єднання, 

загальний підсумок чого-небудь» [216]. 
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певних норм, наприклад, під час дізнання не можуть бути реалізовані 

норми щодо НСРД, запобіжних заходів у вигляді взяття під варту, 

домашнього арешту, застави. Певні норми не підлягають реалізації у 

кримінальному провадженні щодо суб’єктів, наділених імунітетом. Так, у 

провадженні щодо народних депутатів, суддів, Генерального прокурора 

України і його заступників виключається реалізація норм, якими 

передбачено «звичайний» порядок притягнення до кримінальної 

відповідальності. Щодо особливої категорії осіб виписано особливості 

здійснення окремих процесуальних дій та ухвалення окремих 

процесуальних рішень. Але є категорії осіб, які не увійшли до числа тих, 

що зазначені у ст. 480 КПК, - міністри та їхні заступники, глава 

Адміністрації Президента України та його заступники тощо. Однак їхній 

статус (політичний, службовий, наявність охорони тощо) перешкоджає 

вільній реалізації норм процесуального права, пов’язаних із 

провадженням процесуальних дій за їх участю. У ст. 480 КПК перелічено 

осіб, щодо яких визначено особливий порядок провадження дій з їх 

кримінального переслідування. Але ж вони можуть залучатися до участі в 

інших провадженнях як свідки, потерпілі. Їхній правовий та соціальний 

статус визначається займаною посадою і виконанням суспільно корисних 

функцій. Законодавцю варто було б порозмірковувати на тему 

особливого провадження процесуальних дій щодо цих осіб. Наприклад, 

рекомендується передбачити в процесуальному законі порядок, згідно з 

яким у стадії досудового розслідування зазначені особи можуть бути 

допитані лише за місцем їхньої роботи і з попереднім з’ясуванням часу 

допиту. 

Крім того, процес реалізації процесуальних норм потребує 

кооперації з реалізацією інших соціальних норм – непроцесуальних. У 

зв’язку з цим у науковій літературі зазначено, що розуміння 

«процесуального» може бути визначене через таке питання: якщо під 

процесом розуміти певний порядок, то чи має принципове значення те, 
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чим такий порядок організований: інстинктом, звичаєм, релігією, 

природним правом, позитивним законом чи конкретним нормативним 

правовим актом ? Інакше: чи впливає на «процесуальність» діяльності 

різновид і властивості джерела її упорядкованості ? [30, с. 68]. 

М. П. Поляков, розглядаючи еволюцію процесуальних засобів 

забезпечення соціальної справедливості (її він називає як мету 

«процесуального»), виділяє кілька етапів. Перший етап - відсутність 

процедурного інструменту: є мета, але адекватного їй засобу ні в природі, 

ні в суспільстві не спостерігається. Другий етап - відшукання і апробація 

засобів: засоби виявляються методом проб і помилок, аналогій, 

експериментів і т.д. Процедурні інструменти, що з’являються на цьому 

відтинку, можуть бути продуктивними, однак зв’язок продуктивності 

саме із застосованим інструментом поки що піддається сумніву: 

результат і процедура не сприймаються у контексті причинно-

наслідкових зв’язків і в цьому сенсі інструменти розглядаються поки що 

як непроцесуальні, тобто як такі, що не стосуються кримінальної 

процесуальної форми. Іншими словами, засіб виявлено, але поки що він 

не рекомендується для загального використання. Третій етап - 

«канонізація» непроцесуальних методів, тобто переведення їх у розряд 

процесуальних [236, с. 81]. Процесуальність, таким чином, на думку 

М. П. Полякова, – це не просто визнання інструментальної цінності, а 

урочиста констатація такої на рівні закону чи іншого шанованого 

нормативного акта [236, с. 81]. 

Сукупний характер реалізації норм кримінального процесуального 

права проявляється ще і в тому, що викладені в них приписи реалізуються 

різними суб’єктами в рамках кримінальних процесуальних відносин. Тому 

якщо розглядати норму процесуального права як сукупність правових 

приписів, то виходить, що в будь-якому процесуальному правовідношенні є 

права та обов’язки, які їм кореспондують. Звідси, в одному правовідношенні 

норми можуть бути реалізовані в різних формах і різними суб’єктами. Так, 
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приміром, праву слідчого викликати свідка (форма реалізації - використання 

права) кореспондує обов’язок свідка з’явитися за викликом (форма реалізації 

– виконання обов’язку). У такому разі можна вести мову про «колективну» 

(кооперовану) реалізацію правових норм, об’єднаних одним змістом в 

одному правовідношенні. 

У кримінальній процесуальній діяльності нерідко виникають ситуації, 

правильне та справедливе вирішення яких залежить саме від дотримання 

норм суспільної моралі, що відображають моральні засади суспільства на 

даному етапі його розвитку. Останні, як самостійні соціонормативні 

регулятори, не будучи об’єктивованими у позитивному праві, реалізуються в 

царині кримінального провадження у вигляді особливих етичних вимог, що 

адресовані насамперед суб’єктам, які ведуть процес [46, с. 159]. Професійна 

етика об’єднує регулятивні можливості моралі та права, в силу чого її 

вимоги є більш детально розробленим, відображаються в етичних 

кодексах представників різних професійних угрупувань (адвокатів, 

суддів, прокурів, слідчих) та у різноманітних міжнародно-правових 

документах [124; 133; 134; 302]. Не виключено, що зазначені 

непроцесуальні (морально-етичні норми) можуть у майбутньому стати 

правовими. Тут варто підтримати Ж.-Л. Бержеля, який справедливо 

зазначив, що «…право не можна зводити до формальної сукупності 

правил, які виступають не більш як його прояв у даний момент та в 

даному суспільстві. Ці правила - ще не є усім правом, вони є лише його 

головним інструментом…» [19, с. 90]. 

Отже, у кримінальній процесуальній діяльності реалізація норм 

права є лише видимою її частиною, але невід’ємно від неї існує і її 

«невидима» частина - планування, організація, психологія тощо, яка не 

повинна суперечити нормам права. 

На процеси реалізації норм кримінального процесуального права 

впливають також умови, в яких це відбувається. У зв’язку з цим виникає 

запитання: чи повинні бути норми процесуального права адекватними 
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умовам їх реалізації ? Загальні положення щодо адекватності права 

умовам його реалізації викладено в роботі представників 

нижнегородської школи процесуалістів [327, с. 34-37]. Тут лише 

зазначимо, що законодавець демонструє зусилля щодо приведення норм 

кримінального процесуального права до умов їх реалізації. Як приклад 

можна навести передавання в зоні проведення АТО прокурорам 

суддівських повноважень щодо надання дозволів на обрання заходів 

забезпечення кримінального провадження, проведення НСРД за певними 

складами злочинів (ст. 615 КПК). 

У науковій юридичній літературі пишуть про те, що головною 

проблемою правозастосування нового КПК (КПК 2012 р. – С. К.) є не 

технологічна, а ідеологічна та культурна складова. Зберігаються 

суперечності між високим юридичним та правовим стандартом нового 

КПК, архаїчністю мислення правозастосувачів і практикою його 

реалізації [166, с. 62]. Автор правильно констатує наявність 

суперечностей, але варто враховувати й те, що норми процесуального 

права здатні впливати на подолання негативних явищ, про які йдеться в 

цитованій роботі. У науковій юридичній літературі правильно 

зазначається, що «писати новий закон (кодекс) із урахуванням 

менталітету українців, сформованого, головним чином, протягом 

останніх двадцяти років під впливом системи застосування права, де 

панує корупція, не варто. Варто ухвалити сучасний європейський 

процесуальний кодекс, що ґрунтується на міжнародних, зокрема 

європейських стандартах судочинства, і залучити до застосування його 

норм нових людей або ж створити такі умови, за яких корупція у сфері 

кримінального судочинства стане неможливою. Інакше ми так і 

залишимося корумпованою державою зі складним, незрозумілим, а тому 

вигідним для корупціонерів, кримінальним процесом» [174, с. 58]. 

Викладене надає підстави для висновку про те, що ознаками 

реалізації норм кримінального процесуального права є:  реалізація норм 
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процесуального права – це діяльність усіх суб’єктів кримінального 

процесу з упровадження у життя адресованих їм норм; усі процеси 

реалізації окремих норм та інших структурних елементів кримінального 

процесуального права є пов’язаними між собою від початку 

кримінального провадження до його завершення; структурні елементи 

діяльності різних суб’єктів, які реалізують норми кримінального 

процесуального права, є різними за обсягом; кожний із суб’єктів, 

незалежно від того, яку класифікаційну групу  - суб’єктів, які ведуть 

кримінальне провадження, чи суб’єктів, які є заінтересованими у його 

результатах, має можливість здійснювати певну «автономну» діяльність з 

реалізації норм кримінального процесуального права, а також впливати 

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

(уповноважених або компетентних суб’єктів). 

З’ясування питання щодо поняття реалізації норм кримінального 

процесуального права нерозривно пов’язане з дослідженням питання про 

форми їх реалізації. 

Традиційно до форм реалізації норм права, в тому числі й 

кримінального процесуального, відносять застосування (як особливу 

форму реалізації), використання, дотримання, виконання. Однак 

протягом тривалого часу у теорії кримінального процесу переважно 

розглядається лише одна із форм реалізації норм права – застосування. 

Причиною цього є ставлення до кримінального процесу як діяльності 

уповноважених (компетентних) державних органів і їхніх службових 

осіб, для яких притаманною формою реалізації норм права є саме 

застосування. В умовах змагального кримінального провадження 

традиційний підхід до розуміння кримінального процесу як до цілісного 

утворення – правозастосовного процесу, який здійснюється винятково 

державними органами і службовими особами, – підлягає перегляду у 

зв’язку з існуванням певних теоретичних проблем.  

Основна з них полягає в тому, що реалізація норм кримінального 
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процесуального права здійснюється багатьма суб’єктами кримінального 

провадження, які мають різну мету своєї діяльності. Як правильно 

зазначається в науковій літературі, «кримінальний процес являє собою 

складну діяльність багатьох суб’єктів. А оскільки це так, то правомірним 

буде твердження про те, що діяльність кожного із суб’єктів процесу має 

свою мету» [171, с. 57]. У зв’язку з цим Є. Мізуліна пише: «У даному 

випадку, напевно, некоректно буде говорити про мету кримінального 

процесу в цілому, але варто говорити про цілі його суб’єктів. Якщо ж 

кримінальна процесуальна діяльність є цілісністю, то хто із суб’єктів 

кримінального процесу забезпечує її або задає їй мету ?» [192, с. 9]. 

Таким суб’єктом, безумовно, є державний орган, який наділений 

державою «правообов’язком» щодо здійснення кримінальної 

процесуальної діяльності [171, с. 58]. За влучним висловом Є. Мізуліної 

держава в особі своїх компетентних органів як незмінний супутник 

кримінального процесу є тим «режисером, який здійснює його збирання і 

визначає зміст» [192, с. 10], або – притягує дії всіх суб’єктів процесу.  

В умовах дії КПК 1960 р. Л. М. Лобойко дійшов висновку про те, 

що «результати діяльності суб’єктів кримінально-процесуальних 

правовідносин тільки тоді матимуть правове значення, якщо вони 

сприйняті слідчим, прокурором чи судом, тобто після отримання ними 

«офіційного статусу». Не мають правового значення для конкретної 

кримінальної справи (не є правовими) і відносини, що складаються між 

суб’єктами процесу, якщо в них не бере участь державний орган, який 

прийняв справу до свого провадження» [171, с. 58]. Не заглиблюючись в 

аналіз правильності такої позиції ученого (найімовірніше, вона є 

правильною), зазначимо, що КПК 2012 р. дозволяє говорити про те, що 

діяльність будь-якого учасника кримінального провадження може мати 

правове значення у цьому провадженні, незалежно від того, чи брав 

участь державний орган у реалізації конкретної норми процесуального 

права. Так, наприклад, норму права, викладену в ч. 8 ст. 95 КПК, можуть 
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реалізувати у формі використання сторони кримінального провадження, 

потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, шляхом отримання від учасників кримінального 

провадження та інших осіб за їх згодою пояснень, які не є джерелом 

доказів. А згідно з ч. 2 ст. 243 КПК у стадії досудового розслідування 

сторона захисту має право самостійно (без сторони обвинувачення, 

слідчого судді) залучати експертів на договірних умовах для проведення 

експертизи, у тому числі обов’язкової. Відтак, результати дії 

некомпетентних суб’єктів кримінального процесу з реалізації норм 

кримінального процесуального права можуть мати і мають самостійне 

правове значення. Зрозуміло, що ці результати мають бути надані на 

розгляд суду, який  підтвердить чи спростує їхнє значення, про яке 

повідомляє той чи інший суб’єкт провадження. Але ж і результати 

застосування норм процесуального права слідчими та прокурорами, як 

рівноправної сторони кримінального провадження, теж мають стати 

предметом розгляду в суді. Тому варто вести мову про «режисера» 

процесу, яким є суд, у сенсі реалізації ним повноважень з визначення, чи 

мають результати учасників кримінального провадження з реалізації 

норм права значення для цього провадження чи ні. Про це можна 

говорити лише в сенсі ухвалення судом кримінального процесуального 

рішення, в тому числі й остаточного для кримінального процесу. Але сам 

факт того, що результати діяльності сторони (чи конкретного учасника 

провадження) із реалізації норми права стають предметом розгляду суду, 

вже є визнанням того, що ці результати мають правове значення. 

Приділення на теоретичному рівні уваги формам реалізації норм 

кримінального процесуального права дозволить більш раціонально 

формулювати ці норми та реалізовувати їх на практиці. Немає потреби 

розглядати загальновідомі положення науки загальної теорії держави і 

права в частині форм реалізації норм права. Розглянемо стисло лише 

проблемні у теоретичному плані питання реалізації норм кримінального 
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процесуального права, що відображають специфіку діяльності з реалізації 

норм саме цієї галузі права. 

По-перше, компетентні (наділені кримінальною процесуальною 

компетенцією) учасники кримінального провадження (правоохоронці – 

слідчий та прокурор - і судді) у перебігу кримінальної процесуальної 

діяльності зобов’язані дотримуватися заборон, виконувати обов’язки, 

використовувати права. Чи не варто у такому разі ставити питання про 

штучне «виведення» форми реалізації норм права - застосування ? Для 

правильного вирішення цього питання варто зважати на те, що права і 

обов’язки компетентних учасників є ідентичними за змістом (наприклад, 

право і обов’язок розпочати кримінальне провадження за наявності до 

того підстав). Кримінальне провадження є публічним. У переважній 

більшості кримінальних справ воно здійснюється в публічних інтересах. 

А «публічна сфера передбачає поєднання прав та обов’язків у формулу 

повноваження як правообов’язок, який неможна не реалізувати в 

публічних інтересах» [322, с. 56].  

По-друге, кримінальна процесуальна діяльність, здійснювана з 

дотриманням засади змагальності, являє собою сукупність діяльностей за 

різними напрямами – обвинувачення, захист, правосуддя. До кожної зі 

сторін і до суду належить певне коло учасників. Причому до складу 

сторони обвинувачення і суду включені як компетентні органи і особи, 

так і учасники, не наділені повноваженнями. Потерпілий може 

виконувати функцію обвинувачення у разі відмови прокурора від 

обвинувачення, а також підтримувати обвинувачення у раніше 

пред’явленому обсязі, якщо прокурор змінив обвинувачення. У складі 

суду можуть перебувати присяжні, які не мають владних повноважень 

окремо від професійного судді. У зв’язку з цим проблемним є питання 

щодо форм реалізації норм права представниками сторони 

обвинувачення і суду. Це є важливим питанням, адже, наприклад, 

потерпілий, не маючи права діяти у межах застосування норм права, 
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виглядає «слабшим» за прокурора і слідчого, що ставить під сумнів 

«чистоту» реалізації засади змагальності, а отже, і справедливості. 

По-третє, кримінальний процес – не лише сукупність різних за 

змістом напрямів (функцій), а й сукупність діяльностей (процесів) із 

реалізації норм кримінального процесуального права в різних формах: 

застосування, виконання, дотримання, використання. Підхід до 

кримінального процесу як до сукупності різних процесуальних функцій у 

юридичній теорії є досить усталеним. А ось дослідженню процесів 

реалізації норм права у різних формах, особливо виконання, дотримання 

та використання, приділяється значно менше уваги. Між тим результати 

таких досліджень можуть сприяти суттєвому підвищенню ефективності 

кримінального процесу взагалі і забезпеченню інтересів його учасників, 

зокрема.  

Для забезпечення високої ефективності процесів реалізації норм 

кримінального процесуального права важливим є правильне визначення 

початкового і кінцевого моментів такої реалізації. Для різних форм 

реалізації існують різні початковий і кінцевий моменти. Наприклад, якщо 

для застосування норм права компетентними особами достатньо 

отримання первинної інформації про ймовірне порушення норм 

особливої частини закону про кримінальну відповідальність, що тягне за 

собою подальше провадження аж до його завершення, то для інших форм 

реалізації початковим моментом є час, коли суб’єкт, якому адресована 

норма права чи індивідуальний правозастосовний акт, дізнається, що у 

нього виникло право використовувати чи не використовувати або 

обов’язок дотримуватися чи виконувати приписи певної норми. Саме 

тому законом передбачено вручення основним (заінтересованим) 

учасникам кримінального провадження пам’яток та інших документів 

(постанов, ухвал, протоколів) із переліком прав, обов’язків та заборон. 

При цьому не має значення, що діє презумпція знання закону, тобто 

встановлених ним прав, обов’язків і заборон. 
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По-четверте, проблемним у реалізації норм кримінального 

процесуального права є також питання щодо упередженості учасника 

провадження, який використовує чи виконує норму права або 

дотримується її. Упередженість при застосуванні навіть не допускається, 

оскільки упередженість і справедливість – принципово несумісні 

поняття [2, с. 82]. Питання ж про неупередженість реалізації норм 

кримінального процесуального права в інших формах не було предметом 

окремого теоретичного дослідження. Між тим воно має суттєве значення 

для забезпечення справедливості у кримінальному процесі. Адже, 

приміром, упередженість свідка, потерпілого, експерта враховується при 

визначенні  достовірності встановлення обставин кримінального 

правопорушення, що впливає на справедливість кінцевого рішення у 

кримінальній справі. Та й неупередженість потерпілого, який зазнав 

шкоди від кримінального правопорушення, завжди перебуває під 

сумнівом. Але ж він, хоч і лише в певних випадках, виконує функцію 

обвинувачення. 

Слідчий і прокурор діють у межах реалізації функції 

обвинувачення, яка є похідною від генеральної функції – «протидія 

злочинності». Тому їм важко бути неупередженими в перебігу 

застосування норм права. Попри це законодавець ставить перед ними 

завдання щодо неупередженого досудового розслідування (ст. 2 КПК), 

тобто неупередженого застосування норм права, якими регламентовано 

порядок діяльності у зазначеній стадії провадження. 

Важливим моментом, на якому варто наголосити в цій частині 

дослідження, є те, що форми реалізації норм кримінального 

процесуального права також чітко «вписуються» у розуміння 

кримінального процесу як системи правовідносин. 

Так, у теорії юридичного процесу під процесуальним 

провадженням (не є винятком і кримінальне провадження – С. К.) 

запропоновано розуміти головний елемент юридичного процесу, що 
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являє собою системне утворення, комплекс взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених процесуальних дій, які: а) утворюють певну 

сукупність процесуальних правовідносин (курсив – С. К.), що 

відрізняються предметною характеристикою і зв’язком з відповідними 

матеріальними правовідносинами; б) обумовлюють необхідність 

встановлення, доказування, а також обґрунтування всіх обставин і 

фактичних даних розглядуваної юридичної справи; в) обумовлюють 

необхідність закріплення, офіційного оформлення отриманих 

процесуальних результатів у відповідних актах-документах. Таким 

чином, на думку представників цієї точки зору, процесуальне 

провадження об’єднує три органічно пов’язаних компоненти: 

процесуальні правовідносини, процесуальне доказування і процесуальні 

акти-документи [312, с. 90]. 

У літературі із загальної теорії права вважається, що змістом 

правовідносин, що виникають у процесі суспільного розвитку, є 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки їх учасників, що охороняються 

державою. У правовідносинах суб’єкти права виступають контрагентами 

в процесі виконання ними вимог норми права і набуття певних прав та 

обов’язків [72, с. 344]. 

Як зазначав С. Ф. Кечек’ян ще у середині минулого століття, 

правовідносини – це норма в її дії, в її здійсненні. Поява прав і обов’язків, 

правовідносин означає реалізацію норми права у житті суспільства [125, 

с. 24]. 

У всіх доступних нам джерелах із загальної теорії права до змісту 

правовідносин включають лише права та обов’язки. Водночас, як 

світчить посилання на роботу С. Ф. Кечек’яна («правовідносини – це 

норма в її дії»), теоретики права пов’язують правовідносини з діями 

суб’єктів з реалізації норм права. Таким чином, можна говорити про 

існування суперечності між змістом правовідносин і формами реалізації 

норм права. Якщо пристати на позицію, що правовідносини виникають, 
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розвиваються і припиняються лише у зв’язку з виникненням прав і 

обов’язків, то формами реалізації норм права мали б бути лише 

використання і виконання. Але тоді такі форми реалізації норм, як 

дотримання та застосування мали би здійснюватися поза межами 

правових, у тому числі й процесуальних, відносин. Видається, що таку 

ситуацію можна пояснити тим, що заборона за своєю правовою 

природою є схожою на обов’язок і може бути сформульована як 

«обов’язок дотримуватися заборони». Застосування ж у рамках 

правовідносин є консолідованою формою реалізації норм процесуального 

права. Це випливає з тези про існування в теорії права такого явища, як 

«правообов’язок» або «владне повноваження». За даними Л. М. Лобойка, 

під останніми і в теорії, і в кримінальній процесуальній діяльності, як 

правило, розуміють права державних органів, що передбачає свободу 

угляду у їх використанні. Між тим слідчий, прокурор і суд одночасно 

наділяються й обов’язками щодо здійснення цих прав [171,с с. 55]. У 

загальному плані це означає, що коли суб’єкт кримінального 

провадження, не наділений владними повноваженнями, реалізує норму 

кримінального процесуального права у формі використання, то в рамках 

відповідного правовідношення цьому праву корелює частина 

«правообов’язку» - обов’язок. Якщо ж не наділений владою суб’єкт 

виконує обов’язок, то застосування полягає в реалізації частини 

«правообов’язку» - права. 

Основна відмінність між застосуванням норм кримінального 

процесуального права та іншими формами їх реалізації полягає у тому, 

що рішення про застосування тієї чи іншої норми права має бути 

обґрунтованим і вмотивованим. 

Вимоги закону щодо мотивування процесуальних рішень 

передбачають можливість їх подальшої перевірки, та у разі відсутності 

мотивів прийняття рішення або їх неповного викладення – його 

оскарження учасниками кримінального провадження. Так, у Рішенні 
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ЄСПЛ у справі «Хаджіанастасіу проти Греції» ЄСПЛ зазначив, що 

винесення невмотивованого акта може явитись порушенням права на 

справедливий суд, гарантованого ст. 6 ЄКПЛ, нагадавши, що суди 

повинні вказувати із достатньою ясністю доводи та мотиви, якими вони 

обґрунтовують свої рішення. Причиною порушення права на 

справедливий суд у даній справі стало винесення дуже короткого 

судового акта, з якого не були зрозумілі мотиви висновків суду, що 

створило перешкоди для оскарження судового акта. Процедура 

оскарження передбачає оспорювання мотивів суду, але як їх можна 

оспорити, якщо вони відсутні у судовому акті (Рішення ЄСПЛ у справі 

«Хаджіанастасіу проти Греції», параграф 33) [275]. 

На відміну від реалізації норм кримінального процесуального права 

у формі застосування, реалізація їх в інших формах або взагалі не 

потребує мотивування або потребує його мірою, необхідною для 

переконання суб’єкта застосування норми права.  

Прикладом першого різновиду реалізації норм права у формах, 

відмінних від застосування, є використання стороною захисту права на 

невмотивований відвід присяжного
1
. Його заявлення є винятковою 

прерогативою представників сторін у процедурі відбору присяжних у 

суді. Невмотивований відвід, на відміну від мотивованого, не вимагає ні 

постановки питань перед кандидатами, ні письмового обґрунтування, ні 

дозволу головуючим суддею [137, с. 156]. Іншим прикладом реалізації у 

такий спосіб є використання особою права на подання заяви про 

кримінальне правопорушення (статті 60, 214 КПК).  

У багатьох випадках учасники кримінального провадження, 

реалізуючи свої права, повинні обґрунтовувати свої дії. Так, наприклад, в 

апеляційній скарзі на рішення суду першої інстанції, апелянт повинен 

викласти свої вимоги та їх обґрунтування із зазначенням того, у чому 

                                                           
1
 В Україні законодавство не передбачає такого права обвинуваченого. 
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полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення (п. 4 ч. 2 

ст. 396 КПК). Аналогічні дії має виконати і касатор (п. 4 ч. 2 ст. 427 

КПК). Обґрунтування своїх дій з реалізації норм права в інших формах 

дозволяє суб’єктам провадження сподіватися на те, що реакція суб’єкта 

застосування норм буде для них позитивною – клопотання або заява 

будуть задоволені, відомості про кримінальне правопорушення будуть 

визнані доказами тощо. Обґрунтування серед усіх форм реалізації (окрім 

застосування) потребує лише така форма, як використання. Інші ж форми 

– дотримання і виконання – обґрунтування не потребують. Потреба 

пояснити, чому недотримані чи не виконані норми кримінального 

процесуального права, виникає після того, як норми не були реалізовані. 

 

2.2. Засади реалізації норм кримінального процесуального 

права 

 

Діяльність з реалізації норм кримінального процесуального права, 

як і будь-яка інша людська діяльність, здійснюється за певними 

правилами, які абстрагуються з цієї діяльності. У науці кримінального 

процесу досліджують поняття, які розповсюджують свій нормативний 

вплив на певні обсяги процесуальної діяльності.  

До числа таких понять насамперед належать «засади кримінального 

провадження», тобто правові положення, які розповсюджують свою дію 

на усі або на більшість стадій провадження, серед яких обов’язково має 

бути головний судовий розгляд. У чинному КПК засади кримінального 

провадження регламентовано окремими нормами. Правову 

регламентацію мають також загальні положення, дія яких 

розповсюджується на менший обсяг процесуальної діяльності, 

наприклад, загальні положення досудового розслідування, загальні 

положення судового розгляду, загальні правила кримінального 

провадження щодо неповнолітніх тощо. 
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У юридичній літературі висловлено точку зору, згідно з якою 

кримінальна процесуальна діяльність із поняттями «кримінальне 

процесуальне право» та «кримінальне провадження» перебуває у такому 

співвідношенні. Кримінальне процесуальне право закріплює потенційні 

права й обов’язки потенційних учасників реальної кримінальної 

процесуальної діяльності («практики кримінального процесу»). 

Кримінальне провадження є особливою технологією із реалізації норм 

кримінального процесуального права, наявність якої у державі дозволяє 

справедливо вирішувати соціальні конфлікти, кваліфіковані державою як 

кримінальні правопорушення. Кримінальна процесуальна діяльність є 

активною, мотивованою, «живою» діяльністю учасників кримінального 

провадження, яка здійснюється на підставі норм кримінального 

процесуального права та характеризує свідому сторону діяльності 

учасників. Відтак, процесуальна діяльність «одухотворена» інтересами її 

учасників [88, с. 103]. 

Цитована нами авторка вважає, що «традиційні підходи до поняття, 

системи та змісту принципів кримінального процесу можуть виявитися 

неефективними під час дослідження його як різновиду людської 

(соціальної) діяльності. Діяльнісний підхід до вивчення кримінального 

процесу передбачає дослідження не принципів (засад) кримінального 

провадження, а принципів кримінальної процесуальної діяльності. 

Наприклад, змагальність не є принципом процесуальної діяльності, 

здійснюваної окремими учасниками. Адже вони у кримінальній 

процесуальній діяльності мають на меті не змагання між собою, а 

відстоювання власних інтересів. Змагальність можна розглядати як 

принцип (спосіб) оптимальної організації кримінальної процесуальної 

діяльності, але не як принцип самої діяльності» [88, с. 75]. А «система 

принципів (кримінальної процесуальної діяльності – С. К.) складається із 

таких положень: домінуюче становище суду; поєднання достатньої 

активності сторони обвинувачення та вибіркової активності сторони 
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захисту; розумна швидкість» [88, с. 106]. Можна сперечатися із 

запропонованою позицією щодо кількості і змісту принципів 

кримінальної процесуальної діяльності, але варто погодитися з авторкою 

в тому, що принципи (засади) кримінального провадження і принципи 

кримінальної процесуальної діяльності, хоча і є поняттями одного 

порядку, але не є повністю тотожними
1
.  

Погоджуючись у цілому з таким підходом до розмежування 

принципів, зазначимо, що реалізація норм кримінального процесуального 

права також здійснюється за загальними правилами. Для позначення 

загальних положень різних видів діяльності використовують різноманітні 

терміни: «загальні правила», «принципи», «основні положення», «основні 

вимоги», «засади» тощо. Ми не будемо вдаватися до дискусії щодо 

правильності застосування того чи іншого терміна. Для цілей нашого 

дослідження це не має принципового значення. Значення має 

виокремлення і характеристика тих положень, які б відображали 

специфіку реалізації норм кримінального процесуального права. У КПК 

законодавець використав термін «засади» (ст. 7). Цей термін буде 

використаний далі в нашому дослідженні. 

У певних аспектах засади реалізації процесуальних норм можуть 

«перетинатися» з принципами кримінальної процесуальної діяльності. 

Так, сформульовані Л. В. Карабут принципи діяльності (домінуюче 

становище суду; поєднання достатньої активності сторони 

обвинувачення та вибіркової активності сторони захисту [88, с. 77-84]) 

стосуються також і реалізації норм процесуального права. Засадами, які 

розповсюджують свою дію на всі форми реалізації норм кримінального 

процесуального права, є такі.  

 

                                                           
1
 Хоча Л. В. Карабут фактично ототожнює «розумні строки» як принцип 

кримінального провадження і «розумну швидкість» як принцип кримінальної 

процесуальної діяльності. 
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2.2.1. Заборона реалізації нечинних норм кримінального 

процесуального права 

 

Реалізовувати допустимо лише чинні норми права. Останні, крім 

того, не мають зворотної дії в часі, крім випадків, передбачених ст. 58 

Конституції України [141]. Статтею 5 КПК встановлено, що 

процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається 

згідно з положеннями КПК, чинними на момент початку виконання такої 

дії або прийняття такого рішення (ч. 1), а допустимість доказів 

визначається положеннями КПК, які були чинними на момент їх 

отримання (ч. 2). Для визначення моменту набуття чинності нормами 

права важливу роль відіграють так звані оперативні норми, зосереджені в 

розділах Х «Прикінцеві положення» та ХІ «Перехідні положення» КПК. 

Так, згідно з п. 2 Розділу Х, з дня набрання чинності КПК від 13 квітня 

2012 р. втрачає чинність КПК від 1960 р. Водночас п. 11 Розділу ХІ 

«Перехідні положення» передбачено, що кримінальні справи, які до дня 

набрання чинності КПК від 13 квітня 2012 р. надійшли до суду від 

прокурорів з обвинувальним висновком, постановою про застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про 

направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності, розглядаються судами першої, 

апеляційної та касаційної інстанцій і Верховним Судом України в 

порядку, який діяв до набрання чинності КПК від 13 квітня 2012 р. Отже, 

дію норм КПК 1960 р. у кримінальних справах, що надійшли до судів до 

20 листопада 2012 р., продовжено на невизначений строк. 

Однак, зважаючи на те що чинним КПК, як правило, 

запроваджуються не просто нові (інші) норми права, а норми, які є більш 

наближеними до міжнародних стандартів кримінального судочинства, 

іноді законодавець може ставити питання про перегляд за нормами 

«нового» КПК остаточних судових рішень щодо засуджених до довічного 



127 
 

позбавлення волі на підставі «старого» КПК. Звичайно, для цього повинні 

бути вагомі підстави. Цінність такого перегляду полягає у тому, що 

особа, засуджена до довічного позбавлення волі на підставі норм КПК 

1960 р., який протягом часу його чинності мав обвинувальне 

спрямування і не містив достатніх гарантій від несправедливого 

засудження, не має іншої правової можливості довести свою 

невинуватість. Звичайно, найбільш підходящими підставами для 

перегляду за КПК 1960 р. зазначених рішень могли би бути обставини, 

що свідчать про наявність нововиявлених обставин. Але ж недоліки КПК 

не можуть мати значення такої підстави. Виходячи з таких міркувань, до 

Верховної Ради України внесено проект Закону України № 6233 з назвою 

(після першого читання) «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо забезпечення окремим категоріям 

засуджених осіб права на правосудний вирок» [257]. 

Зазначеним проектом пропонується Розділ ХІ КПК від 13 квітня 

2012 р. доповнити пунктами 16
1
-16

11
, в яких будуть викладено норми, що 

визначають підстави та порядок перегляду вироків у кримінальних 

справах, де особи були засуджені без належної доказової бази за тяжкі та 

особливо тяжкі злочини на підставі КПК 1960 р. і яка досі відбувають 

покарання. Причому перегляд обвинувальних вироків пропонується 

здійснювати згідно зі статтями 392-423 КПК 2012 р. з урахуванням 

особливостей, визначених пунктами 16
1
-16

11
 цього Розділу. Це означає, 

що перегляд вироків, ухвалених за КПК 1960 р., здійснюватиметься з 

урахуванням норм КПК 2012 р., що визначають порядок апеляційного 

провадження, тобто з можливістю дослідження як питань права, так і 

питань факту. Водночас законопроектом встановлено, що його 

положення у разі ухвалення як закону не перешкоджають використанню, 

за наявності підстав іншого порядку оскарження вироків, встановленого 

законом, тобто КПК 1960 р. 
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Зрозуміло, що за подібної комплексної (змішаної) процесуальної 

регламентації підстав перегляду судових рішень, коли можуть бути 

реалізовані норми як чинного, так і «нечинного» КПК, виникатимуть 

складнощі під час вибору потрібної чинної процесуальної норми. Але 

така регламентація, безумовно, сприятиме ефективному захисту прав 

осіб, засуджених за сумнівних обставин до максимальних термінів 

позбавлення волі. 

Із викладеного випливає й висновок про те, що чинність КПК і 

чинність норм кримінального процесуального права – не одне й те ж. Бо в 

чинному КПК є нечинні норми, наприклад, у п. 11 Розділу Х зазначено, 

що «цей Кодекс набирає чинності через шість місяців з дня його 

опублікування, крім: положень, що стосуються кримінального 

провадження щодо кримінальних проступків, які вводяться в дію 

одночасно з набранням чинності законом України про кримінальні 

проступки; частини четвертої статті 216 цього Кодексу, які вводяться в 

дію з дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але 

не пізніше п’яти років з дня набрання чинності цим Кодексом» та ін. 

Тобто окремі норми нечинного КПК 1960 р. продовжують діяти, а норми 

чинного КПК 2012 р. є нечинними до настання певних подій. Тому 

особам, які мають намір реалізувати ту чи іншу норму кримінального 

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

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

Проблематичним у діяльності з реалізації норм кримінального 

процесуального права є також питання щодо можливості 

«ретроактивного» застосування їх судами. Розглянемо це питання на 

прикладі рішень суду касаційної інстанції та Верховного Суду України в 

частині «ретроактивного» застосування пунктів 2 і 3 ч. 1 ст. 445 КПК (в 

редакції до 15 грудня 2017 р.). 

Згідно із Законом України від 12 лютого 2015 р. «Про забезпечення 

права на справедливий суд» [249] статтю 445 КПК було викладено у 
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новій редакції і доповнено двома пунктами такого змісту: «неоднакове 

застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, 

передбаченої цим Кодексом, що зумовило ухвалення різних за змістом 

судових рішень» (п. 2); «невідповідність судового рішення суду 

касаційної інстанції висновку щодо застосування норм права, 

викладеному в постанові Верховного Суду України» (п. 3). 

Зазначені положення КПК, як і будь-яка інша новація у 

законодавстві, на перших етапах її реалізації стали певним «стресом» для 

суб’єктів правозастосування – у нашому випадку суду касаційної 

інстанції, який повинен діяти згідно з принципом «дозволено лише те, що 

передбачено законом». Суб’єкти кримінального провадження, які не 

наділені владними повноваженнями і вправі діяти на підставі принципу 

«дозволено все, що не заборонено законом», на перших етапах дії нових 

норм кримінального процесуального права шляхом подання до 

Верховного Суду України заяв про перегляд рішень суду касаційної 

інстанції на підставі нових норм права, по суті, «випробовували» судову 

систему на предмет можливості поширеного тлумачення судами цих 

норм на користь конкретного учасника кримінального провадження. Так 

сталося і з розглядуваними нововведеннями, які на практиці призвели до 

того, що до Верховного Суду України почали надходити заяви, у яких 

заявники оскаржували судові рішення касаційної інстанції, ухвалені в 

порядку, що діяв до набрання чинності Законом України від 12 лютого 

2015 р. «Про забезпечення права на справедливий суд» [249]
1
, зокрема і 

за процедурою, яка передбачалася нормами КПК 1960 р. Враховуючи те, 

що строки на подання заяви про перегляд, передбачені ст. 447 КПК (тут і 

далі щодо статей 444-458 КПК 2012 р. – в редакції до 15 грудня 2017 р.), 

                                                           
1
 Такі проблемні ситуації можуть виникати доволі часто у разі ухвалення змін 

до кримінального процесуального закону і використання при цьому перехідних 

положень відповідного Закону. 
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були альтернативними
1
, заявники, оскаржуючи рішення суду касаційної 

інстанції, ухвалені на підставі норм КПК 1960 р., надавали для 

порівняння ухвали суду касаційної інстанції, ухвалені пізніше, але у 

межах тримісячного строку з дня ухвалення саме цих рішень, а не 

оскаржуваних. Відтак, ініціюючи питання про перегляд судових рішень 

касаційної інстанції, ухвалених в процесуальному порядку, 

встановленому КПК 1960 р., з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 445 

КПК (в редакції Закону України від 12 лютого 2015 р. «Про забезпечення 

права на справедливий суд» [249]), заявники вважали, що норма, яка 

міститься у зазначеному пункті, має зворотну дію у часі, а тому повинна 

розповсюджуватися на процедуру, яка передбачалася КПК 1960 р. 

Викладене свідчить про існування теоретичної проблеми, яку 

належало вирішити шляхом наукового дослідження з метою з’ясування 

таких питань: чи мають (можуть мати) зворотну дію у часі пункти 2 і 3 

частини першої статті 445 КПК щодо рішень суду касаційної інстанції, 

ухвалених за процедурою, передбаченою нормами КПК 1960 року ?; як 

розуміти слова «цього Кодексу», «цим Кодексом», ужиті у статтях 5, 

пункті 2 частини першої статті 445 КПК ? 

Питання щодо зворотної дії пунктів 2 і 3 ст. 445 КПК доцільно 

розглядати після з’ясування таких понять, як «зворотна (ретроактивна) 

дія закону». До цього спонукає та обставина, що зазначені поняття в 

науці кримінального процесуального права практично не були предметом 

дослідження, хоча у загальній теорії права та в науці кримінального права 

вони досить ґрунтовно розглянуті [87; 237; 320]. Очевидно, такий стан 

                                                           
1
 Альтернативність строків полягагала у тому, що суб’єкт вправі подати заяву 

про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 або 2 ч. 1 ст. 445 КПК 

(тут і далі в цьому абзаці – в редакції до 15 грудня 2017 р.) протягом трьох місяців з 

дня ухвалення судового рішення, стосовно якого заявлено клопотання про перегляд, 

або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на 

підтвердження підстави, передбаченої пунктом 1 або 2 частини першої статті 445 

КПК, якщо воно ухвалено пізніше (ч. 1 ст. 447 КПК). Подібна альтернатива існувала і 

щодо перегляду судового рішення з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 445 КПК (ч. 2 

ст. 447 КПК). 
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теоретичних досліджень обумовлений тим, що зворотну силу закону 

пов’язують переважно не з процедурою, а з кримінальною 

відповідальністю за діяння, вчинене до набрання чинності законом про 

таку відповідальність. Приміром, у загальній теорії права зазначають, що 

винятки з правила про зворотну силу закону є рідкісними і допускаються 

у загальному правилі про неодмінне надання зворотної сили 

кримінальному закону, який скасовує або пом’якшує кримінальну 

відповідальність (курсив наш – С. К.). Це правило має гуманістичну 

спрямованість [292] і сформульоване в Міжнародному пакті про 

громадянські та політичні права, ухваленому Генеральною Асамблеєю 

ООН 16 грудня 1966 р. [195] (ратифікований 19 жовтня 1973 р. [253]): 

« ... не може призначатися важче покарання, ніж те, що підлягало 

застосуванню в момент вчинення кримінального злочину. Якщо після 

вчинення злочину законом встановлюється легше покарання, дія цього 

закону поширюється на даного злочинця» (ст. 15). Це правило 

імплементовано у ст. 5 КК [148]. 

Стосовно зворотної дії норм кримінального процесуального закону 

у самому законі та міжнародних правових актах нічого не йдеться. 

Статтею 5 КПК встановлено, що процесуальна дія проводиться, а 

процесуальне рішення приймається згідно з положеннями КПК, чинними 

на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення 

(ч. 1), а допустимість доказів визначається положеннями КПК, які були 

чинними на момент їх отримання (ч. 2). «Кримінальним процесуальним 

законом, що діє на момент початку виконання певної процесуальної дії 

або прийняття відповідного процесуального рішення, слід вважати 

відповідний закон, який до моменту початку виконання дії або прийняття 

рішення набрав законної сили і не втратив її» [207,  с. 50]. 

У навчальній літературі з кримінального процесу зазначають, що 

«за загальним правилом колишній процесуальний закон припиняє 

застосовуватися у провадженні у справі після введення в дію нового. 
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Необхідно при цьому пам’ятати, що новий кримінально-процесуальний 

закон, на відміну від матеріального кримінального закону, не має 

зворотної сили (курсив наш – С. К.), навіть у разі, якщо він встановлює 

правила, більш сприятливі для тих чи інших учасників судочинства. 

Однак в окремих випадках, прямо передбачених КПК, старий 

процесуальний закон зберігає юридичну силу» [84]. Як приклад автори 

підручника наводять ситуацію, коли  санкціоноване прокурором рішення 

слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, 

прийняте за попереднім законом, продовжило свою дію в межах строку, 

встановленого новим законом, що передбачає судовий порядок 

прийняття таких рішень [84]
1
.  

Тут важливо підкреслити ще й ту обставину, що у ст. 5 КПК 

йдеться про випадки можливих змін окремих його норм у перебігу 

розпочатого і ще не завершеного кримінального провадження, а у 

розглядуваній ситуації звернення суб’єктів з заявами до Верховного Суду 

України - на підставі нових норм, запроваджених до ст. 445 КПК, – про 

можливість застосування останніх до правових відносин, які існували за 

КПК 1960 року, і припинили своє існування у зв’язку з ухваленням 

остаточного кримінального процесуального рішення. Причому в основу 

позиції щодо можливості саме такого застосування Верховним Судом 

України зазначених норм покладаються обставини (неоднакове 

застосування норм КПК та постанов Верховного Суду України), які 

врегульовані КПК 2012 року, а звернення стосуються перегляду рішень 

суду касаційної інстанції, ухвалених за КПК 1960 року. Відтак, слова 

«цього Кодексу», вжиті у п. 2 ст. 445 КПК, були покликані не 

відмежувати положення КПК 2012 року від КПК 1960 року. Цими 

словами законодавець підкреслив, що йдеться про застосування норм 

                                                           
1
 Наведена у прикладі ситуація є не зовсім вдалою, адже не стосується питання 

про зворотну дію кримінального процесуального закону, тобто про його 

ретроактивність.  



133 
 

чинного КПК, а не норм інших законів, які регламентують кримінальну 

процесуальну діяльність. Адже кримінальне процесуальне законодавство 

– це не лише КПК, а й «інші закони України» (ч. 2 ст. 1 КПК 

«Кримінальне процесуальне законодавство України»). 

Правовідносини, пов’язані з ухваленням і переглядом судових 

рішень, які виникли і розвивалися за КПК 1960 року, повинні припиняти 

своє існування на підставі норм саме цього КПК, а не того, яким він був 

скасований. Для цього у КПК 2012 року передбачено можливість 

ультраактивної дії норм КПК 1960 року
1
, що регулюють судове 

провадження у правовідносинах, які виникли до набрання чинності 

новим КПК.  

На досудове провадження ультраактивність старого закону (КПК 

1960 р.) не поширена. Законодавець установив, що кримінальні справи, 

які на день набрання КПК чинності не направлені до суду з 

обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення 

справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, розслідуються, надсилаються до суду та 

розглядаються судами першої, апеляційної, касаційної інстанцій і 

Верховним Судом України згідно з положеннями КПК 2012 року. Така 

позиція законодавця була цілком обґрунтованою, оскільки вона 

дозволяла «розвести» одночасну дію норм двох «одночасно чинних» 

КПК. У досудовому провадженні здійснюється лише підготовка 

кримінального позову до суду. При цьому результати процесуальних, у 

тому числі пізнавальних, дій у досудових провадженнях, розпочатих на 

підставі норм КПК 1960 року, є «легітимними», а проведення 

                                                           
1
 Поняттям «ультраактивність (переживання) нормативно-правового акта» 

охоплюються випадки втрати актом своєї чинності з продовженням дії щодо деяких 

правовідносин [261, с. 153]. 
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процесуальних дій після набрання чинності КПК 2012 р. здійснюється у 

відповідності з нормами останнього. 

Виправданою з точки зору зменшення «обсягу» зворотної дії 

кримінального процесуального права є і позиція законодавця, згідно з 

якою кримінальні справи, які надійшли від органів досудового 

розслідування до судів за КПК 1960 р. і в яких ухвалено рішення про 

повернення таких кримінальних справ судом прокурору для проведення 

додаткового розслідування, повинні розслідуватися у порядку, 

передбаченому КПК 2012 р. (п. 12 Перехідних положень КПК). Відтак, і 

судове провадження, повинно здійснюватися за КПК 2012 р. Це 

стосувалося і провадження з перегляду судових рішень Верховним Судом 

України на підставі пунктів 2 і 3 ст. 445 КПК. Але і в цьому випадку 

говорити про зворотну дію процесуального закону в «чистому вигляді» 

не доводиться. Адже результати процесуальної діяльності, здійсненої за 

КПК 1960 року в досудовому і в судових провадженнях, у додатковому 

досудовому провадженні за тим же фактом вчинення кримінального 

правопорушення визнавалися допустимими. А всі судові рішення (і, 

звичайно, рішення суду касаційної інстанції) ухвалювалися на підставі 

КПК 2012 року. Тому дія пунктів 2 і 3 ст. 445 КПК була прямою, а не 

зворотною.  

Такий підхід до розуміння дії норм кримінального процесуального 

права забезпечував правову визначеність у регулюванні відносин з 

перегляду рішення суду касаційної інстанції і нівелював ситуації, що 

були «стресовими» для процесуальної системи у зв’язку з одночасною 

дією двох КПК. Це є правильним кроком законодавця, адже «неможна 

ставитися з належною повагою і довірою до вимог закону, якщо можна 

очікувати, що під час обговорення фактів, яке відбувається на даний час у 

суді, до них будуть застосовані зовсім інші вимоги закону, зміст яких 

неможливо навіть угадати. Права не можуть бути міцними, якщо при 
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кожному новому обговоренні їх у суді до них будуть застосовуватися і 

нові закони» [142, с. 431]. 

Згідно зі ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-

правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони 

пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Пунктами 2 і 3 ч. 1 

ст. 445 КПК відповідальність особи не пом’якшувалася і не 

скасовувалася. Цими пунктами вирішувалися суто процесуальні питання, 

а саме: визначалися підстави до перегляду Верховним Судом України 

ухвал суду касаційної інстанції. На момент початку реалізації норм, 

викладених у розглядуваних пунктах, не було підстав для висновку про 

те, що за результатами перегляду Верховним Судом України ухвали суду 

касаційної інстанції відповідальність засудженого буде пом’якшена або 

скасована. Тим паче, що ці норми процесуального права не 

встановлюють відповідальності, а визначають лише підстави для початку 

певної процедури. 

Пунктами 2 і 3 ч. 1 ст. 445 КПК було доповнено згідно із Законом 

України від 12 лютого 2015 р. «Про забезпечення права на справедливий 

суд», який, як відомо, набрав чинності з 29 березня 2015 р. Відтак, пункти 

2 і 3 ч. 1 ст. 445 КПК за загальним правилом підлягали застосуванню 

саме з цієї дати. Тобто, з підстав, зазначених у цих пунктах, Верховним 

Судом України могли бути переглянуті ухвали суду касаційної інстанції, 

постановлені 29 березня 2015 р. і пізніше
1
. А на підтвердження 

неоднаковості рішень у зв’язку з обставинами, зазначеними у цих 

пунктах, повинні подаватися ухвали суду касаційної інстанції, 

                                                           
1
 Саме такий висновок випливає з результатів тлумачення положень статті 5 

КПК, згідно з якими навіть «якщо кримінальні процесуальні відносини виникли 

раніше і регулювалися кримінальним процесуальним законом, який втратив чинність, 

новий кримінальний процесуальний закон застосовується до прав та обов’язків, що 

виникли з моменту набрання ним чинності» [207, с. 51]. У розглядуваному ж випадку 

кримінальні процесуальні відносини з перегляду судового рішення Верховним Судом 

України виникають з поданням заяви про такий перегляд, тобто в момент, коли Закон 

почав діяти, тобто з 29 березня 2015 р. 
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постановлені і до 29 березня 2015 р., але після 20 листопада 2012 р., адже 

саме в цих ухвалах суд касаційної інстанції застосовував норми права, 

передбачені «цим Кодексом», тобто КПК 2012 р. (п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК).  

Такий самий висновок випливає і щодо питання про зворотну дію у 

часі п. 3 ч. 1 ст. 445 КПК. Висновок ґрунтується на тому, що у цьому 

пункті, хоча прямо й не було зазначено, що йдеться про застосування 

норм «цього Кодексу», але зі змісту, а саме зі слів «в постанові 

Верховного Суду України» зрозуміло, що висновок, викладений у 

постанові, стосується КПК 2012 р. Застосування п. 3 ч. 1 ст. 445 КПК 

щодо рішень суду касаційної інстанції, ухвалених за процедурою, 

передбаченою нормами КПК 1960 р., було неможливим. Адже той КПК, 

по-перше, передбачав обов’язковість для нижчестоящих судів не 

постанов Верховного Суду України, а його рішень; по-друге, ці рішення 

стосувалися лише неоднакового застосування судом касаційної інстанції 

тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно 

небезпечних діянь (ст. 400
25

); по-третє, не передбачав підстави для 

перегляду рішень суду касаційної інстанції, подібної тій, що в чинному 

КПК була викладена у п. 3 ч. 1 ст. 445. 

Чинним КПК питання про застосування Верховним Судом України 

норм КПК 1960 р. вирішено у пункті 15 розділу ХІ «Перехідні 

положення», згідно з яким заяви про перегляд судових рішень Верховним 

Судом України у кримінальних справах, які були розглянуті до набрання 

чинності КПК 2012 р., або у справах, розгляд яких не завершено з 

набранням чинності КПК 2012 р., подаються і розглядаються у порядку, 

що діяв до набрання чинності КПК 2012 р. У зв’язку з цим положення 

п. 2 розділу Х «Прикінцеві положення» про те, що з дня набрання 

чинності КПК 2012 р. втрачає чинність КПК 1960 р. слід розуміти так, що 

правовідносини, які виникають, розвиваються і припиняються у зв’язку з 

реалізацією права осіб на подання заяв про перегляд Верховним Судом 

України рішень суду касаційної інстанції, ухвалених за процедурою КПК 
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1960 р., мають будуватися за цим КПК (1960 р.). Пункти 2 і 3 ч. 1 ст. 445 

чинного до 15 грудня 2017 р. КПК до таких правовідносин 

застосовуватися не могли, попри альтернативність строків на подання 

заяв, передбачених ст. 447 КПК.  

Розгляд Верховним Судом України наданих для порівняння рішень 

суду касаційної інстанції, ухвалених у межах тримісячного строку з дня 

ухвалення саме їх, а не оскаржуваних рішень, позбавлений логіки, а отже, 

і сенсу. Адже якщо оскаржуване рішення було ухвалене за КПК 1960 р., 

то не можна говорити про ту саму норму процесуального права в 

рішеннях, ухвалених за КПК 1960 р., і в тих, що ухвалені за чинним 

(«цим») КПК. Рішення, дійсно, можуть бути різними за змістом, але ж 

норма права КПК 1960 р., застосована судом касаційної інстанції, ніколи 

не буде «тією самою» нормою права КПК 2012 р. за змістом, і, скоріше за 

все, за номером статті (частини статті). 

Специфіка правового регулювання у пунктах 2 і 3 ч. 1 ст. 445 КПК 

порівняно з п. 1 цієї норми полягала у тому, що у останньому як про 

умову його застосування йшлося про подібність правовідносин, що могло 

мати місце у нормах матеріального права, які є «статичними». Слова «у 

подібних правовідносинах», вжиті у п. 1, ніби «зв’язують» норми КК 

1960 р. і КК 2001 р. У пунктах 2 і 3 ст. 445 КПК така умова, як 

«подібність відносин» не була передбачена
1
, очевидно, з огляду на те, що 

процесуальні правовідносини в силу положень п. 15 розділу ХІ 

«Перехідні положення» КПК 2012 р. не могли бути подібними, оскільки 

виникали на підставі різних Кодексів, один з яких (КПК 1960 р.) втратив 

чинність і після набрання чинності КПК 2012 р. діяв лише в межах, 

встановлених п. 15 розділу ХІ КПК «Перехідні положення». 

Прийняття Верховним Судом України до розгляду заяв про 

перегляд рішень суду касаційної інстанції, ухвалених за КПК 1960 р., на 

                                                           
1
 На відміну від попередньої редакції КПК, чинна його редакція говорить про 

«подібність відносин» (стаття 434-1). 
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підставі пунктів 2 і 3 ч. 1 ст. 445 КПК означало б реанімацію 

провадження, яке вже закінчилося ухваленням остаточного рішення. За 

таких умов стабільність останнього була би під загрозою. А початок 

провадження у Верховному Суді України з перегляду зазначених рішень 

означав би відновлення провадження, завершеного за КПК 1960 р., на 

підставі положень КПК 2012 р. без наявності нових чи нововиявлених 

обставин. Це призвело б до розбалансування системи перегляду судових 

рішень, оскільки Верховний Суд України, серед інших, вправі ухвалити й 

рішення про скасування рішення суду касаційної інстанції і повернення 

кримінального провадження до суду першої інстанції. У такому разі на 

підставі норм якого КПК (1960 р. чи 2012 р.) має відбуватися розгляд 

справи у суді першої інстанції і подальший перегляд судових рішень ? 

Законом це питання не було врегульоване. А за логікою, такий перегляд 

мав відбуватися за КПК 2012 р. Але ця логіка суперечила іншій: якщо 

кримінальні процесуальні (і кримінально-правові) відносини завершили 

своє існування на підставі КПК 1960 р., то їх не можна відновлювати 

кожного разу, коли буде ухвалений новий КПК чи інший закон (за 

винятком перегляду судового рішення за новими чи нововиявленими 

обставинами) лише тому, що норми старого закону застосовані інакше, 

ніж норми нового. 

Про фактичне відновлення кримінального провадження у випадках 

застосування норм, викладених у пунктах 2 і 3 ст. 445 КПК до відносин, 

які реалізовувалися за КПК 1960 р., свідчить таке. Якщо брати за основу 

відліку строків існування права на подання до Верховного Суду України 

заяви про перегляд рішень суду касаційної інстанції момент винесення 

рішення, яке подається для порівняння і встановлення факту 

неоднаковості застосування норми кримінального процесуального права, 

то тоді не існує будь-яких обмежень щодо строків ухвалення судом 

касаційної інстанції рішень, які оскаржуються. Відсутність строків 
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перегляду судових рішень (обвинувальних вироків) є характерною для 

провадження з перегляду їх за нововиявленими обставинами. 

І ще одна обставина, яка є вкрай важливою для вирішення 

розглядуваного питання. Надання зворотної сили пунктам 2 і 3 ст. 445 

КПК загрожувало б нормальній реалізації принципу правової 

визначеності, який є одним із основних елементів засади верховенства 

права, адже рішення, ухвалене судом касаційної інстанції у будь-який час 

існування держави, в принципі може бути переглянуте, а отже, змінене. А 

тому така ознака судового рішення, як його стабільність також опинялася 

би під загрозою. 

З викладеного вище можна зробити такі висновки: пункти 2 і 3 ч. 1 

ст. 445 КПК щодо рішень суду касаційної інстанції, ухвалених за 

процедурою, передбаченою нормами КПК 1960 р., не мали (не могли 

мати) зворотну дію у часі; слова «цього Кодексу», «цим Кодексом», 

ужиті у ст. 5, п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК, варто розуміти як «Кримінального 

процесуального кодексу 2012 року», «Кримінальним процесуальним 

кодексом 2012 року». Подібну аргументацію застосував Верховний Суд 

України у своїй постанові від 17 грудня 2015 р. у кримінальній справі 

№ 5-55кс15 [239]. 

Проблемну ситуацію у реалізації норм кримінального 

процесуального права почасти породжує набрання чинності новим 

законодавчим актом. Так, запровадження нового для вітчизняного 

кримінального процесуального законодавства інституту спеціального 

досудового розслідування (in absentia) породило проблему визначення 

початкового моменту спливання строків переховування особи від 

розслідування і суду, що є підставою для такого розслідування. 

12 травня 2016 р. ухвалено Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної 

прокуратури України» [246] (далі – Закон від 12 травня 2016 р.). 

Розділом ІІ цього Закону встановлено, що він набирає чинності з дня 
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опублікування. Уперше Закон був опублікований в офіційному виданні в 

день його ухвалення – 12 травня 2016 р. Отже, Закон набрав чинності 

саме з цього дня. 

Законом від 12 травня 2016 р. Розділ XІ КПК «Перехідні 

положення» доповнено пунктом 20-1, згідно з яким тимчасово, до 15 

квітня 2017 р., положення глави 24-1 «Особливості спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень» застосовуються 

з певними особливостями. Однією з цих особливостей є те, що дію норм 

Глави 24-1 КПК законодавець розповсюдив, окрім випадків здійснення 

спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно 

підозрюваного, який переховується від органів розслідування та суду з 

метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у 

міждержавний та/або міжнародний розшук, ще й на випадки, коли 

підозрюваного не оголошено у міждержавний та/або міжнародний 

розшук, але він понад шість місяців переховується від органів 

розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності. Тобто, з моменту набрання чинності законом, 

вирішуючи питання про здійснення спеціального досудового 

розслідування, сторона обвинувачення і слідчий суддя повинні брати до 

уваги, окрім тих підстав, які існували раніше, ще й нову підставу, 

запроваджену Законом від 12 травня 2016 р.  

Практика досудового розслідування стикнулася з питанням про те, 

з якого часу при прийнятті рішення про проведення спеціального 

досудового розслідування необхідно обчислювати шестимісячний строк, 

коли підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності, якщо зміни до КПК щодо 

встановлення цього строку внесені Законом від 12 травня 2016 р., який 

того ж дня набрав чинність, а підозрюваного ще раніше було оголошено в 

розшук? 

Кожного разу, коли набирає чинності новий закон, виникає питання 
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про його зворотну дію, тобто чи розповсюджується він на відносини, які 

виникли і/або існують до моменту набрання законом чинності. Відтак, 

перед органами досудового розслідування і прокурором виникає 

запитання про момент відрахування шестимісячного строку, 

встановленого Законом від 12 травня 2016 р. Вирішувати це питання 

потрібно з урахуванням правила про зворотну силу закону. 

Частиною 1 ст. 5 КПК «Дія Кодексу в часі» встановлено, що 

процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається 

згідно з положеннями КПК, чинними на момент початку виконання такої 

дії або прийняття такого рішення. Таке законодавче формулювання 

залишає відкритим питання про те, як стороні обвинувачення і суду бути 

у разі, коли стороною обвинувачення з’ясовано, що підозрюваний 

розпочав ухилятися від слідства ще до набрання чинності Законом від 12 

травня 2016 р. 

Якщо відраховувати шестимісячний строк переховування 

підозрюваних від будь-якого моменту, то щодо всіх, хто на момент 

набрання чинності Законом від 12 травня 2016 р. переховувався шість і 

більше місяців, може бути ініційоване спеціальне досудове 

розслідування. Ці підозрювані стикнуться з проблемою, яка полягає у 

неможливості вчасно вирішити для себе питання, чи переховуватися далі 

і поставити під законну загрозу реалізацію своїх прав і законних інтересів 

чи «здатися» стороні обвинувачення. Шість місяців, зазначених у п. 20-1 

Перехідних положень КПК, відведено підозрюваному на роздуми про те, 

чи варто переховуватися від слідства під загрозою здійснення 

спеціального досудового розслідування. Тому якщо шестимісячний строк 

переховування підозрюваного сплинув на момент набрання чинності 

Законом від 12 травня 2016 р., то він позбавлений права вибору своєї 

поведінки.  

У підозрюваного є право знати про наслідки ухилення від слідства 

протягом шести місяців ще до того, як вони сплинуть. Інакше здійснення 
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спеціального досудового розслідування виглядає як процесуальне 

покарання за діяння, яке не вважалося протиправним до набрання 

чинності Законом від 12 травня 2016 р., а підозрюваний не знав, що 

такого покарання можна цілком законно уникнути, припинивши 

ухилятися від слідства. 

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо 

підозрюваного, який на момент набрання чинності Законом від 12 травня 

2016 р. шість і більше місяців переховується від слідства, суттєво 

погіршує становище порівняно зі «звичайним» розслідуванням, яке б 

мало бути у разі відсутності цього Закону. Адже у спеціальному 

розслідуванні істотно обмежується право підозрюваного на здійснення 

ним захисту особисто. Звичайно, варто брати до уваги той факт, що він 

сам себе ставить у таке невигідне становище. Але для вирішення питання 

про спеціальне розслідування важливо, не хто винен у подібному 

становищі підозрюваного, а сам факт, що він у такому (погіршеному) 

становищі перебуває. Тобто пріоритетною тут є не поведінка 

підозрюваного, який переховується, а факт погіршення його становища в 

результаті початку і здійснення спеціального досудового розслідування. 

Подібною є ситуація, за якої як погіршення становища обвинуваченого 

розглядають перекваліфікацію його дій на статтю закону, якою 

передбачено більш сувору кримінальна відповідальність. Обвинувачений 

сам винен у тому, що вчинив, але перекваліфікація його дій на більш 

«сувору» статтю повинна супроводжуватися наданням додаткових 

гарантій (наприклад, у певних випадках надання безкоштовної правової 

допомоги). 

Неповноцінною у такому провадженні буде також реалізація засади 

змагальності, оскільки сторона захисту послаблена відсутністю 

основного свого учасника – підозрюваного. 

Отже, звернення сторони обвинувачення до слідчого судді з 

клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування 



143 
 

щодо підозрюваного, який на момент набрання чинності Законом від 12 

травня 2016 р., переховується від слідства шість і більше місяців, є таким, 

що суперечить засаді верховенства права. Задоволення слідчим суддею 

такого клопотання і здійснення досудового розслідування, а потім і 

судового розгляду у формі in absentia є підставою для визнання усього 

кримінального провадження таким, що не було справедливим. Недарма 

законодавець у ч. 5 ст. 374 КПК встановив обов’язок суду першої 

інстанції окремо обґрунтувати, чи були здійснені стороною 

обвинувачення всі можливі передбачені законом заходи щодо 

дотримання прав підозрюваного на захист та доступ до правосуддя з 

урахуванням установлених законом особливостей такого провадження. 

Безумовно, суд, «окремо обґрунтовуючи» це, повинен в першу чергу 

звертати увагу на те, чи законним і обґрунтованим було рішення слідчого 

судді про початок досудового розслідування у формі in absentia. 

Як висновок з викладеного варто зазначити, що під час вирішення 

питання щодо проведення спеціального досудового розслідування, 

шестимісячний строк, протягом якого підозрюваний переховується від 

органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності, необхідно обчислювати з моменту набрання чинності 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо діяльності Генеральної прокуратури України», тобто з 12 

травня 2016 р. 

Особливість реалізації норм кримінального процесуального права 

порівняно з реалізацією норм кримінального права полягає в тому, що 

перші можуть бути чинними лише в якійсь частині предмета правового 

регулювання
1
. Так, наприклад, є процесуальні норми, чинність яких 

                                                           
1
 Норми кримінального права після набрання ними чинності діють на 

невизначене коло осіб і подій. 
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розповсюджується лише на певні стадії чи провадження
1
. Норми, якими 

визначаються підстави і процесуальний порядок провадження НСРД, 

норми, що визначають підслідність кримінального провадження, діють 

лише в стадії досудового розслідування; норми, що регламентують 

підсудність кримінальних справ, як правило, - лише в судових стадіях 

(виняток становлять норми, якими визначається належність слідчому 

судді контрольних проваджень у стадії досудового розслідування). Тут 

можна вести мову про те, що відповідні норми можуть бути 

реалізованими лише протягом часу провадження в певній стадії. 

Проведення процесуальних дій поза часовими межами стадії тягне за 

собою нікчемність результатів цих дій. Так, згідно з ч. 8 ст. 223 КПК 

слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків 

досудового розслідування. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі 

(розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а 

встановлені в результаті них докази - недопустимими. Відтак, реалізація 

нечинних (для конкретного випадку) норм процесуального права є 

причиною юридичної нікчемності її результатів. 

 

                                                           
1
 Варто погодитися з визначенням поняття провадження, наданим 

В. М. Трофименком, який зазначає: «якщо термін «кримінальне провадження» 

використовується законодавцем як синонім поняття «кримінальний процес», то 

«провадження» використовується в одних випадках як структурний елемент 

кримінального процесу, здійснення якого безпосередньо пов’язано із вчиненим 

кримінальним правопорушенням. До таких проваджень необхідно віднести досудове 

провадження, провадження в суді першої інстанції, провадження з перегляду судових 

рішень, а також провадження з виконання судових рішень. Крім того, як зазначає 

автор, у системі кримінального провадження також необхідно виділяти окремі 

провадження, які здійснюються у зв’язку із виникненням правовідносин, що не 

пов’язані безпосередньо із вчиненим кримінальним правопорушенням, проте 

спрямовані на створення належних умов для здійснення основного провадження. До 

таких можна віднести провадження з оскарження до суду рішень, дій та бездіяльності 

слідчого і прокурора, провадження з розгляду слідчим суддею клопотань про 

проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження, здійснення 

міжнародного співробітництва під час кримінального провадження тощо» [330, с. 25-

29]. 
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2.2.2. Реалізація норм кримінального процесуального права лише 

належними суб’єктами 

 

Положення, зазначене у назві цього пункту дисертаційного 

дослідження, як засада реалізації норм кримінального процесуального 

права, має істотне значення для результатів їх реалізації. Процесуальна 

норма може бути чинною, але якщо її реалізує неналежний суб’єкт, тобто 

той, якому її не адресовано законодавцем, то результати діяльності з її 

реалізації є юридично нікчемними і не можуть бути використані при 

постановленні процесуальних рішень у кримінальному провадженні. 

Насамперед зазначимо, що в науці кримінального процесу питання 

про належного суб’єкта здійснення кримінальної процесуальної 

діяльності були предметом теоретичних досліджень [33, с. 174]. Однак ці 

питання досліджувалися переважно з точки зору кримінальної 

процесуальної компетенції того чи іншого суб’єкта (органу чи посадової 

особи), який виконує певну процесуальну функцію (обвинувачення, 

захист, правосуддя), опрацьовує власний предмет відання (підслідність, 

підсудність), реалізує владні повноваження [26; 51; 169]. 

Нас же в межах цього дослідження цікавить у загальному плані 

питання, за яких умов конкретний суб’єкт кримінального провадження, в 

тому числі й той, що не наділений владними повноваженнями, має 

можливість реалізувати певну норму процесуального права. 

1. Наявність в учасника кримінального провадження кримінальної 

процесуальної правосуб’єктності. Суб’єкти права реалізують свої права і 

обов’язки завдяки наявності у них правосуб’єктності, яка є можливістю і 

здатністю особи бути суб’єктом правовідносин з усіма правовими 

наслідками. Правосуб’єктність складається із правоздатності, 

дієздатності та деліктоздатності разом узятих [72, с. 340]
1
. Так розуміють 

                                                           
1
 Для дослідження кримінальної процесуальної правосуб’єктності тут і далі 

звертаємося до положень цього підручника як одного з найбільш авторитетного, як 
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правосуб’єктність у загальній теорії права, де викладають лише загальні 

положення щодо цього правового феномену
1
. Не заглиблюючись у його 

аналіз (це прерогатива учених зазначеної галузі знань), зазначимо, що для 

досягнення цілей і виконання завдань монографічного дослідження 

достатньо проілюструвати, які є особливості у реалізації 

правосуб’єктності. 

Правоздатність розуміють як абстрактну здатність суб’єкта права 

мати суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Правоздатність поділяється 

на загальну і спеціальну [72, с. 340-341]. Видається, що учасники 

кримінального провадження володіють спеціальною правоздатністю, 

тобто здатністю, пов’язаною з певними особливостями суб’єкта, або 

такою, що потребує спеціальних знань [72, с. 340-341]. Правоздатність як 

абстрактна здатність суб’єкта мати права та обов’язки визначається 

нормами кримінального процесуального права, які також мають 

абстрактний характер до того моменту, допоки особа не стає суб’єктом 

реальних кримінальних процесуальних відносин. 

Дієздатність – це здатність суб’єкта правовідносин своїми діями 

приймати на себе обов’язки і використовувати свої права. Іншими 

словами, це можливість реалізовувати правоздатність [72, с. 341]. Так, 

суддя, призначений на посаду, має спеціальну (абстрактну) 

правоздатність
2
. Але судовій практиці донедавна (до «судової реформи» 

                                                                                                                                                                                  

такого, в якому відображено результати наукових досліджень видатних учених-

юристів. 
1
 У цивільному процесі виокремлюють такі ознаки процесуальної 

правосуб’єктності осіб: регламентованість нормами процесуального права, 

невід’ємний зв’язок з її носієм – майбутнім суб’єктом процесуальних правовідносин з 

відповідним правовим статусом; ззовні правосуб’єктність виявляється у визначеній 

законом формі – «здатності» суб’єкта вступати у процесуальні правовідносини; 

належить до передумов виникнення процесуальних правовідносин, зокрема, 

формування такого їх елементу, як зміст; є передумовою набуття процесуального 

правового статусу учасника процесу [21]. 
2
 У літературі висловлено точку зору, згідно з якою «суб’єкти кримінального 

судочинства та інші особи, які беруть у ньому участь, можуть стати суб’єктами 

кримінально-процесуальних відносин за наявності певних умов – свого роду певних 

юридичних фактів правосуб’єктності (курсив – С. К.). Так, наприклад, умовами 
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2016 р.) було відоме таке явище, як «суддя без повноважень», яким 

вважався суддя, у якого закінчився п’ятирічний термін перебування на 

посаді (за Указом Президента України), а Верховною Радою України він 

ще не був призначений суддею безстроково. Такий суддя не міг приймати 

на себе обов’язки і використовувати свої права (реалізовувати 

правоздатність), допоки Верховна Рада України не призначала його на 

посаду. Звичайно, це питання не є кримінальним процесуальним, але 

воно ілюструє відмінність між правоздатністю і дієздатністю. У 

конкретній кримінальній справі суддя (з повноваженнями) набуває 

кримінальної процесуальної дієздатності в момент прийняття цієї справи 

до свого провадження за результатами розподілу матеріалів проваджень 

єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою. 

Інші, окрім суду, суб’єкти також набувають дієздатності у 

конкретному кримінальному провадженні з моменту, коли вони в нього 

«вступають», тобто отримують реальну можливість реалізовувати 

адресовані їм норми кримінального процесуального права. У навчальній 

літературі з кримінального процесу підстава участі суб’єкта в 

кримінальному провадженні подається як елемент логіко-правової схеми, 

за якою здійснюють процесуальну характеристику окремих учасників 

провадження [168, с. 102-103]. Так, наприклад, підставою участі 

прокурора (керівника органу прокуратури) у кримінальному провадженні 

                                                                                                                                                                                  

правосуб’єктності слідчого чи прокурора є: а) призначення їх на посаду в 

установленому порядку компетентною особою (п. 17, ч. 1, ст. 3 КПК); б) факт 

кримінального правопорушення (або його ознак), внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань і відкриття кримінального провадження (ст. 214 

КПК); в) визначення слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування 

керівником органу досудового розслідування (ч. 2, ст. 39 КПК); г) відсутність 

законних правових підстав для відводу чи самовідводу (ст. 77 КПК) тощо.  

Умовами правосуб’єктності судді або слідчого судді, у свою чергу, є: 

а) призначення особи на посаду в установленому законом порядку компетентною 

особою або органом (п. 18 або 23, ч. 1, ст. 3 КПК); б) відсутність підстав для відводу 

або самовідводу (ст. 75 КПК); в) прийняття кримінальної справи до свого 

провадження в порядку розподілення автоматизованою системою (п. 1 ч. 1 та ч. 3 ст. 

35 КПК)» [33, с. 174]. З цієї точки зору призначення на посаду судді чи іншого 

учасника, який має владні повноваження, є «юридичним фактом дієздатності». 
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є факт перебування його на цій посаді у відповідній адміністративно-

територіальній одиниці. Підставою участі прокурора – процесуального 

керівника у конкретному кримінальному провадженні є визначення його 

керівником органу прокуратури, що відбувається після початку 

досудового розслідування. Підстави участі особи у кримінальному 

провадженні як підозрюваного викладеніо у ч. 1 ст. 42 КПК, як 

обвинуваченого – у ч. 2 цієї ж статті, як свідка – в ч. 1 ст. 65 КПК, як 

експерта – в ч. 1 ст. 69 КПК [168, с. 102-103] і т. д. 

Підставу участі особи у кримінальному провадженні у контексті 

нашого дослідження можна розглядати і як підставу набуття 

кримінальної процесуальної дієздатності. Правильне визначення такої 

підстави означає правильне і вчасне отримання можливості суб’єктом у 

кримінальному провадженні відстоювати власні інтереси чи 

представляти інтереси інших осіб. Але у практиці кримінального 

провадження мають місце випадки, коли учасники провадження із 

владними повноваженнями маніпулюють положеннями норм 

кримінального процесуального права з метою не надавати особі 

процесуальний статус якомога довше або, взагалі, поставити можливість 

надання такого статусу в залежність від рішення суб’єкта, наділеного 

владними повноваженнями.  

Як приклад можна навести ситуацію, що є доволі поширеною в 

практиці досудового розслідування, коли слідчі і прокурори не вважають 

потерпілою особу, яка подала заяву про вчинення щодо неї 

кримінального правопорушення. У КПК 2012 р. законодавець виправив 

правове регулювання, згідно з яким визнання особи потерпілою цілком 

залежало від волі слідчого, прокурора, встановивши автоматичний 

порядок набуття статусу потерпілого з моменту подання особою заяви 

про вчинення кримінального правопорушення – абз. 1 ч. 2 ст. 55 КПК. 

Однак в абз. 2 цієї норми зазначено, що потерпілому вручається пам’ятка 

про процесуальні права та обов’язки особою, яка прийняла заяву про 
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вчинення кримінального правопорушення. Результати граматичного 

тлумачення норми надають підстави для висновку про те, що 

законодавець вважає потерпілим особу, яка подала заяву про вчинене 

щодо неї кримінальне правопорушення. Саме тому для посадової особи, 

яка прийняла заяву, встановлено обов’язок відразу надати потерпілому 

пам’ятку про права. З цього моменту у особи, яка подала заяву, виникає 

два процесуальних статуси – заявник і потерпілий. У практиці ж слідчої 

діяльності розглядувана норма не дотримується. Слідчі і прокурори 

неправильно тлумачать її зміст, вважаючи, що у разі невнесення 

відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР (за результатами 

розгляду заяви) особа певний час перебуватиме у статусі потерпілого 

поза межами кримінального провадження, яке, можливо, ніколи і не 

розпочнеться. Певна логіка у такій позиції практичних працівників 

органів досудового розслідування і прокуратури, звичайно, є. Але, з 

іншого боку, законодавець у ст. 214 КПК визначив автодинамічний 

порядок внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення. 

Видається недоцільним внесення змін до КПК з метою чіткіше (точніше, 

краще) викласти приписи норми щодо початкового моменту перебування 

заявника у статусі потерпілого. Розглядувана норма викладена досить 

чітко і зрозуміло. Для приведення практики до вимог цієї норми 

достатнім буде проведення організаційної роботи з роз’яснення слідчим і 

прокурорам правил тлумачення норм кримінального процесуального 

права. 

КПК 2012 р. встановлено полегшений, порівняно з тим, що існував 

раніше, порядок набуття процесуальної дієздатності й іншими особами. 

Так, наприклад, якщо за КПК 1960 р. у стадії досудового розслідування 

допуск захисника до участі у кримінальному провадженні здійснювався 

винятково за постановою слідчого, прокурора, тобто сторони 

обвинувачення, то наразі спеціального рішення про допуск адвоката як 

захисника не вимагається. Повноваження захисника на участь у 



150 
 

кримінальному провадженні підтверджуються двома документами: 

свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; ордером, 

договором із захисником або дорученням органу (установи), 

уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. При 

цьому встановлення будь-яких додаткових вимог, крім пред’явлення 

захисником документа, що посвідчує його особу, або умов для 

підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в 

кримінальному провадженні, не допускається (ст. 50 КПК). 

Наступним елементом правосуб’єктності є деліктоздатність, тобто 

«здатність суб’єкта права нести відповідальність за свої протиправні 

вчинки» [72, с. 341]. Кожен із суб’єктів кримінального провадження (за 

винятком неосудних осіб та осіб, які не досягли віку тієї чи іншої 

юридичної відповідальності) у разі порушення ним вимог, викладених в 

гіпотезі і/чи диспозиції норми кримінального процесуального права, 

підлягає відповідальності, визначеній у відповідній санкції. Оскільки 

санкції норм цієї галузі права можуть бути викладені в інших галузях 

права, то вести мову про суто кримінальну процесуальну 

деліктоздатність не доводиться. Хоча притягнення до юридичної 

відповідальності у будь-якому разі здійснюється у зв’язку з порушеннями 

норм кримінального процесуального права. 

Важливо наголосити на тому, що щодо заінтересованих та інших 

учасників кримінального провадження діє презумпція правосуб’єктності. 

Зміст цієї процесуально-правової презумпції полягає в тому, що учасники 

провадження вільні від обов’язку доводити свою здатність мати права, 

виконувати обов’язки і своїми діями реалізовувати їх, а також нести 

відповідальність. У разі ж виникнення таких сумнівів учасник 

провадження, наділений владними повноваженнями (а щодо нього самого 

– вищестояща посадова особа чи суд), з’ясовує, чи є вони 

обґрунтованими. Реакція на відсутність в учасника правосуб’єктності чи 

її окремих елементів може бути різною: відсторонення від участі у 
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провадженні посадової особи, відвід, самовідвід, критична оцінка 

показань (для свідка, потерпілого, обвинуваченого), накладення 

грошового стягнення, кримінальна відповідальність тощо. 

Наостанок зупинимося на питанні про розширення кола суб’єктів, 

які володіють кримінальною процесуальною правосуб’єктністю. 

Звичайно, це стосується лише тих суб’єктів, які реалізують норми 

кримінального процесуального права у формі застосування. Прикладом є 

розширення кола органів досудового розслідування – НАБУ, ДБР; 

прокуратури – Спеціалізована антикорупційна прокуратура; судів – 

Антикорупційний суд. Це, безумовно, пов’язано з потребою протидії 

корупційним проявам. Хоча дискусії щодо потреби таких спеціалізованих 

органів протидії корупції точаться наразі і точитимуться надалі. Ми не 

будемо тут вступати в дискусії з цього приводу. Адже, так чи інакше, 

державні органи, які утворюються, наділяються владними 

повноваженнями щодо реалізації норм кримінального процесуального 

права у формі застосування. Їхня кількість і розподіл повноважень між 

ними не є вирішальними в перебігу реалізації процесуальних норм у 

конкретному кримінальному провадженні. 

Проблемним питанням, якому варто приділити увагу, є питання про 

те, чи можуть бути суб’єктом застосування норм права у правоохоронній 

діяльності громадські організації. Його в загальному плані поставив ще в 

2010 р. В. Г. Лукашевич [179, с. 71-73]. Ця ідея знайшла реалізацію у 

проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з 

корупційними злочинами» (реєстраційний № 1165 від 2 лютого 

2014 р.) [256], в якому допускається можливість застосування норм 

кримінального процесуального права представниками громадянського 

суспільства у кримінальних провадженнях про корупційні злочини. 22 

квітня 2015 р. Верховна Рада України прийняла цей проект за основу. 4 

червня 2015 р. цей проект Закону підписав Голова Верховної Ради 



152 
 

України і надіслав до Президента України. Останній зробив істотні 

зауваження та пропозиції і надіслав проект до Українського Парламенту, 

де 3 жовтня 2017 р. його включено до порядку денного першої сесії VIII 

скликання [251; 256]. Відтак, можна констатувати, що актуальність 

зазначеного законопроекту ані в політичному, ані в правовому аспекті 

наразі не втрачена. 

Ще у березні 2014 р. ініціатор та один із співавторів законопроекту 

Ю. Тимошенко (на той час – кандидат у Президенти України) зазначила: 

«Коли цей закон почне діяти, він змінить країну за лічені тижні. Кожен, 

хто захоче боротися з безправ’ям, корупцією, а також свавіллям 

чиновників усіх рівнів, отримають імперативний інструмент цієї 

боротьби» [54]. 

Сутність змін, які пропонували автори законопроекту в редакції від 

2 грудня 2014 р., полягала у тому, що будь-яка фізична чи юридична 

особа наділялася правами: виявляти і фіксувати кримінальні 

правопорушення, передбачені статтями 364, 365, 365-2, 366, 368, 370 

(усього шість складів) КК; обвинувальну заяву і додані до неї матеріали, 

які свідчать про вчинення корупційного кримінального правопорушення, 

- подати безпосередньо до суду, не повідомляючи про це органи 

досудового розслідування та прокурора, і підтримувати перед судом 

обвинувачення. Автори законопроекту, по суті, пропонували реанімувати 

порядок, що існував за КПК 1960 р., і згідно з яким кримінальні справи 

розглядалися судом в порядку приватного обвинувачення за трьома 

складами злочинів, якими шкода завдавалася приватним інтересам 

громадян. Автори проекту сукупність правових норм, якими вони 

пропонували доповнити чинний КПК, називали «інститутом приватного 

кримінального переслідування», хоча йшлося про переслідування 

злочинів, якими шкода завдається публічним інтересам. У гл. 36 КПК, 

яка визначає підстави і процесуальний порядок здійснення кримінального 

провадження у формі приватного обвинувачення, встановлено, що норми 
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кримінального процесуального права починають застосовуватися у стадії 

досудового розслідування і суб’єктами їх застосування є винятково 

слідчий, прокурор керівник органу досудового розслідування, слідчий 

суддя. За законопроектом № 1165 такою особою мав стати приватний 

обвинувач, який вправі «звертатися до суду з клопотаннями про 

вживання заходів із забезпечення кримінального провадження відповідно 

до цього Кодексу», «звертатися до суду з кримінальним позовом» тощо.  

Тобто, ті норми, які за чинним КПК застосовуються винятково 

службовими особами органів досудового розслідування, прокуратури і 

суду, у разі прийняття проекту як закону отримали б право застосовувати 

приватні фізичні особи, які би в повному обсязі здійснювали підготовку 

кримінального позову до суду, використовуючи у певних випадках 

процесуальні повноваження державних службовців. І це попри те, що 

КПК 2012 р. відмовився від приватного обвинувачення у такому вигляді з 

причини того, що приватна особа має вкрай обмежені можливості 

з’ясувати обставини вчиненого кримінального правопорушення у обсязі, 

необхідному для звернення до суду зі «своїм» обвинуваченням. 

Можна критично ставитися до положень законопроекту за багатьма 

параметрами (невідповідність доктринальним положенням 

кримінального процесу щодо змагальності, суміщення функцій 

суб’єктами, вільної оцінки доказів та ін.), але нас цікавить лише питання 

визначення у проекті закону суб’єктами застосування норм 

кримінального процесуального права осіб, які не мають владних 

повноважень. 

Критика законопроекту, висловлена Головним науково-експертним 

управлінням Верховної Ради України, посприяла доопрацюванню 

розглядуваного законопроекту. У березні 2015 р. проект № 1165 було 

подано у новій редакції. Автори відмовилися від ідеї самостійної 

підготовки приватними особами кримінального позову до суду, але не 

відмовилися від того, що у певних випадках (за двома складами злочинів 
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– статті 368 та 370 КК) «громадські активісти» здійснюватимуть 

громадське (а не приватне, як було у попередній версії проекту) 

обвинувачення як «помічники» слідчого, прокурора у виявленні і фіксації 

корупційних злочинів «підручними» засобами. Так, наприклад, правами 

громадського обвинувача у досудовому розслідуванні можуть стати 

«збирання доказів на підтвердження своєї заяви» (п. 3 ч. 4 ст. 59-1 

проекту); «звернення до слідчого, прокурора з клопотанням про 

звернення до суду з клопотанням про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження відповідно до цього Кодексу; а у разі 

відмови слідчого,  прокурора - безпосередньо до суду» та ін. Водночас 

статус громадського обвинувача, згідно з редакцією проекту (ч. 6 ст. 479-

1), дозволяє йому мати одночасно статус свідка і потерпілого чи іншого 

учасника провадження (за винятком слідчого, прокурора, судді). 

Зважаючи на те що застосування норм права, як відомо, спрямоване 

на індивідуальне регулювання суспільних відносин, дозволяти приватним 

особам, хоч і частково, застосовувати норми кримінального 

процесуального права видається нелогічним, таким, що суперечить 

традиційним, усталеним уявленням про суб’єктів застосування норм 

права як про державних службовців. Це – по-перше.  

По-друге, службові особи діють у кримінальному процесі на 

підставі визначених законом повноважень або, як зазначається у 

загальній теорії права, - «правообов’язків», які не можна не реалізувати в 

публічних інтересах [322]. Для громадського обвинувача формула 

«правообов’язок» («право + обов’язок») не діє. У нього для реалізації 

своїх цілей є лише права, які він може використовувати за власним 

бажанням, у тому числі і всупереч правовій позиції «офіційного» 

обвинувачення, здійснюваного слідчим та прокурором. Враховуючи, що 

далеко не кожен громадський обвинувач має юридичну освіту та стаж 

роботи у галузі застосування норм кримінального процесуального права, 

ефект від його (обвинувача) участі у кримінальному провадженні може 
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бути далеким від очікуваного ініціаторами законопроекту. Замість 

«помічника» слідчого і прокурора громадський обвинувач може 

перетворитися на чинник протидії нормальному, законному перебігу 

кримінального провадження. 

По-третє, дані, отримані в результаті «застосування» громадським 

обвинувачем спеціальних технічних засобів негласного отримання 

інформації та надані громадським обвинувачем при поданні ним 

слідчому, прокурору заяви, повідомлення про вчинення кримінального 

правопорушення, за будь-яких умов пропонується визнавати доказами 

(ч. 4 ст. 87 у редакції проекту). Тобто, якщо слідчий чи прокурор 

застосовують зазначені спеціальні технічні засоби, то вони зобов’язані 

дотримуватися процесуального порядку, визначеного відповідними 

процесуальними нормами, в тому числі і в частині отримання дозволу 

слідчого судді. А якщо громадянин таємно застосовує такі технічні 

засоби, то він здійснює це за власним розсудом. Таким чином, 

громадянин, з одного боку, начебто й застосовує норми (бо здобуває 

«докази»), а з іншого, норми процесуального права його не стосуються 

(він не «зв’язаний» процесуальним порядком). Така ситуація здатна 

призвести до використання стороною обвинувачення громадських 

обвинувачів для здобування доказів у «спрощеному» (не обмеженому 

формальностями) порядку, що нестиме загрозу порушення 

конституційних прав громадян. 

По-четверте, для слідчого, прокурора процесуальним законом 

передбачено випадки, коли він у силу різноманітних причин має бути 

позбавлений права застосовувати норми права у конкретному 

кримінальному провадженні, тобто підлягає відводу, наприклад, якщо він 

є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, 

членом сім’ї або близьким родичем сторони, заявника, потерпілого, 

цивільного позивача або цивільного відповідача. Громадський обвинувач, 

який водночас має статус заявника, свідка тощо, не може бути відведений 
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від участі у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 479-1 проекту). Ця та 

інші зазначені вище обставини є підставою для обґрунтованих сумнівів в 

об’єктивності застосування громадським обвинувачем норм 

кримінального процесуального права, а відтак, й у доцільності віднесення 

громадського обвинувача до числа осіб, які вправі реалізовувати норми 

кримінального процесуального права у формі їх застосування. 

2. Допустимість реалізації норм кримінального процесуального 

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

загальним правилом, норми кримінального процесуального, як і будь-

якого іншого права, повинен реалізовувати суб’єкт, якому вони 

адресовані (адресат норми права). Однак кримінальний процес знає 

випадки, коли законодавець дозволяє іншим, ніж адресати норм, особам 

самостійно чи разом з адресатами реалізовувати норми процесуального 

права. Потреба у цьому виникає з різних причин, наприклад, неосудність 

чи неповнолітній вік обвинуваченого, смерть потерпілого тощо. Для 

«підтримання» обвинуваченого у реалізації ним норм кримінального 

процесуального права в кримінальному процесі існують інститути 

захисту і представництва. У разі смерті потерпілого його процесуальний 

статус «переходить» до близького родича. 

Наразі важливим для дотримання законних інтересів підозрюваного 

(обвинуваченого), а отже, актуальним, є питання щодо здійснення 

кримінального провадження за відсутності підозрюваного або 

обвинуваченого, які переховуються від досудового розслідування чи суду 

(in absentia). У такому провадженні підозрюваний (обвинувачений), 

потенційно володіючи правосуб’єктністю, сам уникає реалізації своїх 

прав та обов’язків, а також адресованих йому заборон. Законодавець 

передбачив процесуальні гарантії набуття особою процесуальної 

дієздатності. Так,  зміст та форма кримінального провадження за 

відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) повинні 

відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у 
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ч. 1 ст. 7 КПК, з урахуванням особливостей, установлених законом; 

сторона обвинувачення зобов’язана використати всі передбачені законом 

можливості для дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого 

(зокрема, прав на захист, на доступ до правосуддя, таємницю 

спілкування, невтручання у приватне життя) у разі здійснення 

кримінального провадження за відсутності підозрюваного або 

обвинуваченого (in absentia) (ст. 7 КПК); якщо підозрюваний, стосовно 

якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального 

досудового розслідування, затриманий або добровільно з’явився до 

органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування 

щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими 

КПК (ч. 5 ст. 297-4 КПК); якщо підстави для постановлення судом ухвали 

про спеціальне судове провадження перестали існувати, подальший 

судовий розгляд розпочинається спочатку згідно із загальними 

правилами, передбаченими КПК (ч. 3 ст. 323 КПК). 

Найважливішою ж, як видається, гарантією прав особи, яка не 

бажає особисто реалізовувати адресовані їй норми процесуального права, 

є те, що її захисник має право здійснювати певні дії на користь цієї особи. 

Для цього копії процесуальних документів, що підлягають врученню 

підозрюваному, надсилаються захиснику (ч. 2 ст. 297
5
 КПК). Участь 

захисника у спеціальному судовому провадженні є обов’язковою (ч. 3 

ст. 323 КПК). Отже, законодавець допускає опосередковану (через 

захисника) реалізацію норм кримінального процесуального права 

обвинуваченим (підозрюваним). І хоча захисник за чинним КПК не має 

законодавчо врегульованого статусу, він володіє усіма правами 

підзахисного, за винятком хіба що права давати показання. 

Суттєвою гарантією прав особи є також положення закону про те, 

що якщо підстави для постановлення судом ухвали про спеціальне судове 

провадження перестали існувати (тобто обвинувачений вирішив особисто 

«заволодіти» кримінальною процесуальною дієздатністю у провадженні, 
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здійснюваному щодо нього), подальший судовий розгляд розпочинається 

спочатку згідно із загальними правилами, передбаченими КПК (ч. 4 

ст. 323 КПК). Це положення закону стосується випадків, коли судовий 

розгляд не завершився. Видається, що ефективнішою гарантією 

забезпечення прав особи, щодо якої здійснювалося кримінальне 

провадження в порядку in absentia і ухвалено обвинувальний вирок, була 

би правова регламентація права особи на повторний судовий розгляд 

справи щодо себе після постановлення судом у ній остаточного рішення. 

Можливо, це є доцільним не в усіх випадках, а лише в тих, коли сторона 

обвинувачення не вжила усіх заходів до інформування підозрюваного 

(обвинуваченого) про необхідність з’явлення до органів досудового 

розслідування і суду, що стало причиною прийняття рішення про 

здійснення провадження in absentia. 

Іншим видом неособистої реалізації норм кримінального 

процесуального права є делегування повноважень з реалізації норм 

іншим особам. Ця форма є притаманною, переважно, для такої форми 

реалізації норм права, як застосування. Прикладом може слугувати 

надання слідчим, прокурором доручень оперативним підрозділам. Згідно 

з ч. 1 ст. 41 КПК здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі 

(розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням 

слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний 

підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива 

або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час 

виконання доручень слідчого, прокурора працівник оперативного 

підрозділу користується повноваженнями слідчого. Однак його дії 

оперативного працівника з реалізації норм кримінального 

процесуального права, адресованим слідчим, прокурорам, обмежені 

відповідним дорученням: працівники оперативних підрозділів (крім 

підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного 
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антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати 

процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою 

або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора (ч. 1 ст. 41 

КПК). Таким чином, оперативні працівники реалізують лише ті норми 

процесуального права, які регламентують дії, про які йдеться в дорученні 

слідчого, прокурора. У цьому аспекті можна вести мову про обмежену, 

делеговану кримінальну процесуальну дієздатність працівників 

оперативних підрозділів. 

Те ж саме можна сказати і про здійснення в делегованому порядку 

інших процесуальних дій: освідування, яке супроводжується оголенням 

освідуваної особи, здійснюється особами тієї ж статі, за винятком його 

проведення лікарем і за згодою особи, яка освідується (ч. 2 ст. 241 КПК); 

обшук осіб, які перебувають у житлі чи іншому володінні, якщо є 

достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або 

документи, які мають значення для кримінального провадження, 

здійснюється особами тієї ж статі (ч. 5 ст. 236 КПК). 

Проблемним питанням реалізації делегованої правосуб’єктності є 

конкретизація, «розподіл» деліктоздатності між слідчим, прокурором, 

який надав доручення, та оперативним працівником, який його виконав. 

Іншими словами, хто із зазначених суб’єктів є відповідальним за 

кінцевий результат реалізації норми права? З одного боку, 

відповідальність за кінцевий результат несе оперативний працівник, який 

безпосередньо реалізовував норму права. З іншого боку, слідчий, 

прокурор також повинен нести відповідальність, адже він міг і не 

надавати доручення, а самостійно реалізувати норму права.  

Питання визначення виду юридичної відповідальності за 

неправильне застосування норми кримінального процесуального права не 

входить до предмета нашого монографічного дослідження. Однак 

висловимо свою думку з цього приводу. Слідчий, прокурор реалізує 

повноваження з надання доручення оперативному працівнику. Останній 
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виконує його, користуючись повноваженнями слідчого. Тобто кожний із 

зазначених суб’єктів може нести відповідальність лише за власні дії з 

реалізації конкретних норм. Слідчий не повинен нести відповідальність 

за порушення оперативним працівником приписів норм права. Водночас 

слідчому, вирішуючи питання про делегування своїх повноважень, варто 

враховувати, що опосередкована реалізація норм кримінального 

процесуального права оперативним працівником є допустимою тоді, коли 

особа, якій делеговані повноваження, повинна здійснити дію, 

ефективність якої не залежить від знань цією особою усіх обставин 

кримінального провадження. 

 

2.2.3. Зведення до мінімуму формалізму під час реалізації норм 

кримінального процесуального права 

 

У літературі з кримінального процесу термін «формалізм» має 

негативне забарвлення. Формальність в українській мові визначають як 

«дію або умову, необхідну «для виконання якоїсь справи відповідно до 

прийнятого порядку, законності. // Виконання якого-небудь традиційного 

звичаю, виробленого правила, що не має істотного значення» [32, 

с. 1328].  

«Діяти формально» означає виконувати ту чи іншу дію, приймати 

те чи інше рішення без урахування обставин конкретного кримінального 

провадження, а також того становища, у якому перебуває на конкретний 

час провадження той чи інший його учасник [36, с. 20]. Частіше прийнято 

говорити про формалізм як негатив у діяльності слідчих, прокурорів і 

суддів, пов’язаний із дотриманням ними зовнішньої форми на шкоду суті 

кримінального провадження взагалі і правам та законним інтересам 

суб’єктів процесу, зокрема. Тобто формалізм - продукт діяльності 

нерадивих слідчих, прокурорів та суддів [174, с. 40]. 
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Між тим у цивільному процесі формалізму надано «статусу» 

процесуального принципу (засади). Цей принцип, з точки зору 

процесуалістів-цивілістів, передбачає встановлення певних правових 

формальностей, обов’язкових форм, термінів і способів здійснення 

процесуальних дій, які повинні здійснюватися у визначеній послідовності 

і в закріплені законом терміни. Ці формальності повинні забезпечити і 

гарантувати від зловживань права учасників цивільного судочинства, при 

цьому формалізм не повинен ускладнювати здійснення процесуальних 

прав. Чинним законодавством встановлено певні формальності при 

поданні позову і його прийнятті, забезпеченні позову, визначенні строків 

його розгляду тощо. Всі випадки спрощення процедури повинні 

базуватись на нормах процесуального закону [369]. Як бачимо, у 

цивільному процесі формалізм ототожнюють ыз процесуальною формою 

(із застереженням, що він не повинен ускладнювати здійснення 

процесуальних прав), а в кримінальному процесі формалізм (негативне 

явище) протиставляють процесуальній формі (позитивне явище). Однак у 

практиці реалізації норм кримінального процесуального права ці явища 

завжди «йдуть» поруч і не завжди можна відрізнити формалізм від 

кримінальної процесуальної форми. 

Як правильно писав Ш. Монтеск’є, якщо ви поглянете на судові 

формальності (курсив – С. К.) з точки зору труднощів, які зустрічає в 

них громадянин, який добивається повернення свого майна чи отримання 

задоволення за спричинену йому образу, то ви, звичайно, вирішите, що їх 

занадто багато. Якщо ж ви розглянете їх з точки зору ставлення до 

свободи та безпеки громадян, то ви вирішите, що їх дуже мало, і 

побачите, що всі ці труднощі, витрати, зволікання і самі помилки 

правосуддя є тією ціною, якою кожен громадянин оплачує свою 

свободу [197, с. 72]
1
. 

                                                           
1
 Автор цієї роботи ставив наявність формальностей у залежність від тяжкості 

порушень правових приписів. Так, він писав, що «у діяльності поліції карає швидше 
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У сучасному розумінні стосовно нашого дослідження 

«формальності», про які ще у вісімнадцятому столітті писав Ш. 

Монтеск’є, є нічим іншим як реалізацією норм кримінального 

процесуального права, тобто формально визначених правил поведінки. 

Такий самий зміст у цей термін вкладає ЄСПЛ у двадцятому і двадцять 

першому століттях. Так, в п. 69 Рішення від 15 листопада 2001 р. у справі 

«Іванчук проти Польщі» (Iwańczuk v. Poland) ЄСПЛ зазначив, що «органи 

влади стримано ставилися до взяття застави, яка, у разі неявки заявника 

на судовий процес, вимагала б виконання певних формальностей для 

арешту майна» [267, с. 109]. У п. 22. Рішення від 5 лютого 2008 р. у 

справі «Деєрлі та інші проти Туреччини» (Değerli and Others v. Turkey) 

ЄСПЛ вказав, що «через брак чіткого погодинного звіту про дії та 

формальні процедури, до яких вдавались уповноважені працівники 

в’язниці, твердження уряду про те, що заявники не мали жодної затримки 

із звільненням, не можна брати до уваги» [273, с. 159]. У Рішенні від 4 

січня 2007 р. «R. проти Сполученого Королівства» (R. v. United Kingdom) 

ЄСПЛ використовує термін «формальний акт засудження чи 

виправдання» [271, с. 219], а в Рішенні від 2 березня 1983 р. «Х і Y проти 

Федеративної Республіки Німеччини» (X and Y v. Federal Republic of 

Germany) зазначає, що «на свідках, які постають перед судом або перед 

слідчим суддею, лежить формальне і суворе зобов’язання говорити 

правду» [270, с. 295]. Очевидно, що термін «формальний» 

(«формальності»), вжитий у зазначених Рішеннях, є рівноцінним терміну 

                                                                                                                                                                                  

влада, ніж закон; у діяльності кримінального суду карає скоріше закон, ніж влада. 

Віданню поліції підлягають повсякденні справи, що стосуються, звичайно, дрібниць, і 

тому не потребують формальностей (курсив – С. К.). Дії поліції є швидкими і 

стосуються вчинків, що повторюються день у день, тому вона не може накладати 

суворих покарань. Вона постійно зайнята подробицями, і великі порушення закону не 

входять у її компетенцію. Вона керується більше розпорядженнями, ніж законами. Її 

службовці знаходяться завжди на очах у начальства, тому, якщо вони впадають у 

крайнощі, винуватим є воно. Отже, не слід змішувати великих порушень закону з 

дрібними порушеннями поліцейських правил. Це речі різного порядку» [197, с. 427]. 
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«законний», тобто такий, що передбачений законом. Жодного 

негативного відтінку у такому значенні цей термін не має. 

А ось коли ЄСПЛ в Рішеннях говорить про «надмірність 

формальностей», то у такий спосіб він висловлює щодо них своє 

негативне ставлення. Наприклад, «це питання стосується низки 

процедурних перешкод, які можуть ставити під загрозу доступ до 

правосуддя. Надмірні формальні вимоги можуть призводити до того, що 

навіть серйозні та достатньо обґрунтовані справи може бути визнано 

неприйнятними. Складність таких вимог може, крім того, спричиняти 

потребу звертатись до адвоката навіть тоді, коли справа є досить простою 

та потребує незначних фінансових витрат. Аби спростити судові 

процедури, має бути запроваджено спрощені стандартизовані моделі, які 

для людей є легкодоступними» [196, с. 36]. 

У п. 102 Рішення від 18 жовтня 2006 р. «Ермі проти Італії» (Hermi 

v. Italy) [GC] ЄСПЛ висловив правову позицію, згідно з якою 

« … італійські органи судової влади мали право зробити висновок, що 

заявник відмовився – не явно, але однозначно – від свого права виступати 

на слуханні 3 листопада 2000 року в Римському апеляційному суді. Крім 

того, заявник міг заявити про це право, не обов’язково вдаючись до 

надмірних формальностей (курсив – С. К.)» [268, с. 512]. Формальність, 

виконувана учасниками кримінального провадження у рамках, 

визначених законом, варто розцінювати як прояв дій в рамках 

кримінальної процесуальної форми. А ось «надмірна формальність» є 

проявом того, що в юридичній літературі з кримінального процесу 

називають формалізмом і що має негативний відтінок. Тому варто 

погодитися з Ж.-Л. Бержелем, який вважає, що процесуальний формалізм 

за умови правильного дозування є гарантією якісного правосуддя і 

оплотом прав захисту проти свавілля суддів [19, с. 565]. 

Відтак, формальності, передбачені кримінальним процесуальним 

законом, утворюють собою зміст як процесуальної форми, так і 
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процесуального формалізму. Тому і ті й інші стають обов’язковим 

елементом кримінально-процесуальної діяльності. Отже формалізм у 

діяльність слідчого, прокурора і судді закладає у норми права 

законодавець [174, с. 40]. Останній намагається запровадити у 

кримінальний процесуальний закон ідеальні норми, які іноді не під силу 

реалізувати. З цього приводу Б. Г. Розовський пише, що як і правила 

виробничої безпеки, кримінальний процес стає дедалі виваженим, 

узгодженим у деталях з нормами цивілізованої моралі і етики. Прогрес є 

очевидним. Однак він має і зворотній бік: мірою наближення до ідеалу 

втрачається його практичність. Явище закономірне, бо ідеал як 

філософська категорія є дещо у принципі недосяжним. У царині 

регулювання безпеки виробництва такий результат уже настав, з’явилося 

нове поняття «італійський страйк», коли працівники пунктуально 

виконують усі встановлені правила і приписи, а в кінцевому рахунку 

діяльність підприємства паралізується. Але якщо «італійські страйки» - 

це разова форма відкритого соціального протесту, то у кримінальному 

процесі дотримання ідеалізованих, не адекватних сучасним умовам вимог 

КПК – повсякденність, стійкий процес, результати якого іноді є 

латентними, але, тим не менше, у масі вони вже вилилися у відчутне 

зниження рівня протистояння правоохоронних органів організованій та 

іншій злочинності [282, с. 18]. 

Формалізм є однією з причин обмеження прав громадян на доступ 

до кримінального правосуддя. На думку Е. М. Мурадьян, доступність 

правосуддя означає відсутність заплутаних і ускладнених судових 

процедур, а також тяганини і формалізму (курсив – С. К.); доступність 

правосуддя передбачає заінтересованість судової системи у 

максималізації звернень, здатність державних судових систем сприяти 

учасникам судових справ у їхньому користуванні послугами 

посередників, медіаторів з метою врегулювання спорів і подолання 

взаємного непорозуміння (оскільки судові і позасудові процедури можуть 
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виконуватися у різний час) [202, с. 387]
1
. Час і послідовність реалізації 

конкретних норм кримінального процесуального права також можуть 

бути розцінені як формальні, причому як з позитивної, так і з негативної 

точок зору. 

Важливим моментом для зменшення формалізму є пришвидшення 

кримінального процесу. Як правильно зазначив Р. Х. Якупов, «у 

кримінально-процесуальному законодавстві мають місце дві 

взаємопов’язані групи норм: з одного боку, ті, що регулюють досягнення 

якості кримінального процесу, а з іншого – його швидкості. Маються на 

увазі норми про процесуальні строки, об’єднання і виділення 

кримінальних справ, створення слідчих груп, доручення слідчого тощо. 

Загальна спрямованість цих норм виражає ідею забезпечення найкращих 

результатів при найменших затратах процесуальних засобів і часу. Ця 

ситуація вказує на існування в кримінальному процесі самостійного 

принципу процесуальної економії або раціонального ведення 

кримінального провадження [389, с. 76]. Зайва формалізація у реалізації 

норм кримінального процесуального права призводить до зменшення 

швидкості процесу. Водночас дотримання принципу процесуальної 

економії (раціонального ведення кримінального провадження) 

пришвидшує процес і зменшує рівень формалізму в реалізації норм 

процесуального права. Варто наголосити на тому, що дотримання 

формальностей (а, по суті, законних вимог), які не є надмірними, є 

корисним для досягнення справедливості у провадженні. Однак вони не 

                                                           
1
 У цілому погоджуючись з наведеними науковими висновками авторки, 

зазначимо, що «заінтересованість судової системи у максималізації звернень» не 

завжди можна розглядати як критерій доступності до правосудя (у нашому випадку – 

до суду кримінальної юрисдикції). Наприклад, максимілізація звернень до суду 

касаційної інстанції сама по собі не здатна забезпечити доступ до правосуддя. 

Безпідставне збільшення звернень може призвести до невиправданого збільшення 

обсягу навантаження на цей суд, а отже, навпаки, - обмежити доступ до правосуддя. 

Бо касаційний суд буде займатися значною кількістю однотипних справ, які можуть 

бути вирішені судами апеляційної інстанції. «Сама лише можливість існування двох 

точок зору на предмет не є підставою для повторного розгляду справи» [276]. 
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мають бути надмірно тривалими і повинні здійснюватися протягом 

розумних строків. 

Проблемним питанням є також співвідношення формалізації дій з 

реалізації норм процесуального права і правової визначеності поведінки 

учасників кримінального провадження, особливо його сторін, що також 

впливає на швидкість процесу. Як правильно зазначає Н. В. Глинська, 

«формалізація процесу здійснення кримінальної процесуальної 

діяльності, з одного боку, надає можливість її суб’єктам мати чітке 

уявлення щодо передбаченої законом процедури, можливих рішень 

органів та осіб, які здійснюють провадження, тобто забезпечує правову 

визначеність і передбачуваність у цих питаннях, а з іншого, звужує 

простір для дискреції, вільного розсуду та суб’єктивізму при застосуванні 

норм права, що сприяє прозорості правозастосовної діяльності» [47, 

с. 253]. У цьому, безумовно, проявляється цінність формалізації 

(формальностей) для вирішення завдань кримінального провадження. 

Однак відсутність формалізму у кримінальному провадженні 

означає і відступ від формальностей, які не є актуальними для сучасної 

правової системи. Справа в тім, що зміни у кримінальному 

процесуальному регулюванні відбуваються у разі необхідності 

врегулювання «нових» або припинення регламентації «застарілих» 

відносин, діяльності, прав та законних інтересів учасників кримінального 

провадження. Така потреба обумовлюється швидкими змінами у 

соціальному житті, що пов’язане зі здійсненням кримінального 

судочинства [176, с. 137].  

М. О. Пєтухова з цього приводу пише, що такі нормативні 

документи, як кримінальні процесуальні закони не встигають за змінами 

багатоманітного життя, тобто морально «старіють» після введення їх у 

дію [227, с. 19].  

Г. В. Плєханов на запитання про те, як виникають юридичні норми, 

відповідав, що будь-яка така норма являє собою скасування або 
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видозміну якої-небудь старої норми або якогось старого звичаю. Чому 

скасовують старі норми і старі звичаї? Тому, що вони перестають 

узгоджуватися з новими «умовами», тобто новими фактичними 

відносинами, у які люди вступають у суспільному процесі виробництва. 

Якщо старі юридичні норми перешкоджають певній частині суспільства 

досягати своїх життєвих цілей, задовольняти свої першочергові потреби, 

то ця частина суспільства обов’язково і надзвичайно легко дійде до 

усвідомлення їхньої тісноти: для цього потрібно трішечки більше 

мудрості, ніж для усвідомлення того, що незручно користуватися дуже 

вузьким взуттям або носити дуже важку зброю. Але від усвідомлення 

тісноти даної юридичної норми, звичайно, ще далеко до усвідомленого 

устремління до її скасування. Спочатку люди просто намагаються йти в 

обхід неї в кожному конкретному випадку …» [230, с. 256-257]. 

Аби пристосуватися до нових суспільних відносин, що виникають, 

розвиваються і припиняються у кримінальному провадженні, його 

учасники «намагаються йти в обхід» застарілих норм кримінального 

процесуального права. Як правило, це роблять учасники кримінального 

провадження, не наділені владними повноваженнями, адже для останніх 

діє загальне правило: «можна лише те, що дозволено законом». 

Наприклад, у рішеннях ЄСПЛ встановлено правову позицію, відповідно 

до якої практика тримання обвинувачених під вартою виключно на 

підставі того, що обвинувальний висновок подано до суду першої 

інстанції, без конкретного юридичного підґрунтя або за відсутності 

чітких норм, які б регулювали їх ситуацію, є несумісною з принципами 

юридичної визначеності та захисту від свавілля, які червоною ниткою 

проходять через ЄКПЛ, та принципом верховенства права (рішення 

ЄСПЛ у справі «Єлоєв проти України», пункти 50, 51). Ця проблема має 

системний характер в Україні (рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти 

України», пункти 98 і 101) [347]. Адвокати, які представляли інтереси 

обвинувачених, намагалися «йти в обхід» норми процесуального права, 
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яка не визначала строків тримання під вартою обвинувачених, 

кримінальні справи щодо яких надійшли від прокурора (після досудового 

розслідування) до суду. Сторона захисту почасти зверталася до судів із 

клопотанням про звільнення заарештованого обвинуваченого з-під варти 

у зв’язку з тим, що строк тримання під вартою, визначений судом на 

період досудового розслідування, закінчився. Але оскільки в 

процесуальному законі не був врегульований строк перебування особи 

під вартою в судових стадіях, а також порядок дій судді у разі закінчення 

строку тримання під вартою під час судового розгляду, то судді 

тлумачили відповідні норми на користь того, щоб заарештований 

перебував під вартою до закінчення судового процесу. Не змінилася така 

практика і після набрання чинності Законом України від 23 лютого 

2006 р. «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» [243], статтею 17 якого встановлено, що українські 

суди застосовують при розгляді справ ЄКПЛ та практику ЄСПЛ як 

джерело права. Не врегулював цю ситуацію і КПК 2012 р., який в ч. 3 

ст. 315 поставив можливість змінювати чи скасовувати заходи 

забезпечення кримінального провадження під час підгототвчого 

провадження в залежність від наявності клопотань учасників судового 

провадження. Законодавець в цій нормі встановив, що за відсутності 

зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час 

досудового розслідування, вважається продовженим. Таке становище з 

правовим регулюванням зазначеного питання стало підставою для 

звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до 

Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо 

відповідності положення ч. 3 ст. 315 КПК Конституції України 

(конституційності). 

Конституційний Суд України за результатами розгляду цього 

подання зазначив, що «зміна процесуального статусу особи з 
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підозрюваного на обвинуваченого (підсудного) та початок стадії 

судового провадження у суді першої інстанції виключають автоматичне 

продовження застосування запобіжних заходів, обраних слідчим суддею 

до такої особи на стадії досудового розслідування як до підозрюваного. 

Отже, у разі відсутності вмотивованого рішення суду, яким дозволено 

позбавлення особи свободи на період, визначений цим судовим 

рішенням, така особа має бути негайно звільнена. 

Конституційний Суд України вважає, що положення третього 

речення частини третьої статті 315 Кодексу в частині, що передбачає 

поширення продовження застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, а саме запобіжних заходів у виді 

домашнього арешту чи тримання під вартою, обраних під час досудового 

розслідування, без клопотань учасників кримінального провадження, 

зокрема прокурора, та без перевірки судом обґрунтованості підстав для їх 

застосування, за яких такі запобіжні заходи були обрані на стадії 

досудового розслідування, суперечить вимогам частин першої, другої 

статті 29 Конституції України» (п. 4 Рішення Конституційного Суду 

України від 23 листопада 2017 р. № 1-р/2017) [277], тобто є 

неконституційним. 

Крім того, законодавець у 2012 р. запровадив у кримінальний 

процесуальний закон поняття «належна правова процедура», 

застосування якої до кожного учасника провадження є одним із завдань 

кримінального провадження (ст. 2 КПК). У плані дослідження предмета 

цієї дисертації запровадження цього поняття до національного 

законодавства має суттєво змінити наукові підходи до співвідношення 

процесуальної форми і процесуального формалізму. Це також 

«обумовило істотні зміни в процесуальній формі, впровадження 

змагальності, позбавлення суду невластивих йому повноважень щодо 

початку кримінального провадження, збирання доказів, повернення 

кримінальної справи на додаткове розслідування та ініціювання у такий 
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спосіб пошуку нових доказів вини особи у вчиненні злочину та ін.» [329, 

с. 29].  

Концепція належної правової процедури узгоджується з 

принципами справедливого правосуддя континентальної правової 

системи. Н. Ю. Сакара зазначає, що в континентальній системі права 

мало місце запозичення поняття належної судової процедури, що 

відтворено в ЄКПЛ, яка в ст. 6 закріпила право на справедливий судовий 

розгляд, а також у практиці та рішеннях ЄСПЛ, що містять тлумачення 

цього права та визначають критерії справедливої процедури судового 

розгляду [287, с. 125]. 

Як зазначає М. С. Смольянов, концепція належної правової 

процедури включає в себе: 1) право на судовий захист; 2) право на 

ефективне розслідування; 3) право на швидкий суд; 4) право на 

публічний суд; 5) право на безсторонній суд («ніхто не може бути суддею 

у своїй справі»); 6) право на суд безсторонніх присяжних; 7) право на 

змагальний процес; 8) право вважатися невинуватим, доки винуватість не 

буде доведена у межах судового розгляду і встановлена рішенням суду, 

яке набуло законної сили (презумпція невинуватості); 9) право не 

свідчити проти себе; 10) право на очну ставку в суді зі свідками 

обвинувачення; 11) право на допомогу адвоката під час судового 

розгляду; 12) право бути вислуханим («нехай буде вислуханою інша 

сторона»; 13) право не піддаватися двічі покаранню за той самий злочин 

(«не можна покарати два рази за одне й те саме»); 14) право на 

безпосередній процес (принцип безпосередності); 15) право на 

безперервний судовий процес (принцип сконцентрованості 

(безперервності) судового засідання); 16) право на оскарження (право на 

другу інстанцію) [300, с. 8]. 

Також змістом цієї концепції охоплюються такі складники: гарантія 

від необґрунтованих обшуків і вилучень та у зв’язку з цим від 

використання під час судового розгляду доказів, що отримані незаконним 
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шляхом; заборона жорстких та незвичних покарань; рівний для всіх 

захист закону; заборона повторного притягнення до кримінальної 

відповідальності за те ж саме діяння тощо [22, с. 246]. 

Отже, у науковій літературі концепція належної правової 

процедури розглядається як запобіжник можливим порушенням прав і 

законних інтересів обвинуваченого або в цілому сторони захисту. У 

принципі такий підхід не викликає серйозних заперечень. Адже йдеться 

про обвинуваченого, який може бути притягнутий до найтяжчої за 

наслідками юридичної відповідальності - кримінальної. Але ж адресатами 

норм кримінального процесуального права є не лише обвинувачений і 

його захисник, а й багато інших учасників кримінального провадження. 

Вочевидь, саме тому законодавець акцентує увагу на застосуванні 

належної правової процедури не лише щодо учасників – представників 

сторони захисту, а й «щодо кожного учасника кримінального 

провадження». 

Що стосується того, кому адресований термін «застосування», 

вжитий у законі з терміном «належна правова процедура», то тут не 

йдеться лише про одну форму реалізації норм кримінального 

процесуального права. Оскільки учасники кримінального провадження 

переважно не обізнані з поняттям належної правової процедури, то на 

учасників із владними повноваженнями покладається обов’язок не лише 

враховувати положення про цю процедуру у власних діях з реалізації 

норм кримінального процесуального права, а й сприяти іншим учасникам 

у реалізації норм. Уповноважені суб’єкти кримінального провадження 

мають істотні можливості як з правильної реалізації норм права, так і 

маніпулювання ними. На безумовному виконанні приписів законів, 

якими регламентовано кримінальне провадження, а також уникнення 

маніпуляцій нормами права, наголошує Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини у своїй щорічній доповіді (2015 р.): «Якщо кілька 

років тому з прийняттям Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
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діяльність», КПК України та Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» вся юридична спільнота сподівалась на позитивні зрушення у 

сфері захисту прав і свобод громадян у кримінальному провадженні, то 

на сьогодні всім стало зрозуміло, що для змін потрібні не тільки якісні 

закони, а й безумовне їх виконання і покарання тих, хто ці закони 

ігнорує. 

На сьогодні порушення права на захист будь-якого учасника 

кримінального провадження є наслідком неналежного виконання 

працівниками правоохоронних органів своїх службових обов’язків, 

зловживання владою та службовим становищем, маніпулювання нормами 

чинного КПК України …» [379, с. 185]. 

Маніпуляція – в переносному значенні - те саме, що махінація; 

шахрайство [32, с. 644]. У психології маніпулювання визначають як 

«спосіб психологічного впливу, націлений на зміну напрямку активності 

інших людей, здійснюваний настільки майстерно, що залишається 

непоміченим ними. Маніпулювання водночас – це такий спосіб 

застосування влади, при якій той, хто володіє нею, впливає на поведінку 

інших, не пояснюючи їм, чого він від них очікує» [151]. У кримінальному 

процесі його суб’єкти, наділені державною владою, застосовуючи 

формально правильно норми кримінального процесуального права, 

можуть маніпулювати приписами норм. Причому це стосується і норм 

процесуального права, що реалізуються у формах використання, 

виконання та дотримання, адже врешті-решт результати реалізації цих 

норм стають предметом оцінки учасників кримінального провадження, 

наділених владними повноваженнями.  

Викладений  вище матеріал надає підстави для роздумів про 

справедливість  реалізації норм кримінальноуго процесуального права в 

контексті співвідношення понять «право» (справедливість) і «закон».  У 

юридичній літературі радянського періоду зазначено таке: «Суперечності 

між справедливістю та правом нерідко виникають тоді, коли закон 
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реалізується формально, без усебічного врахування обставин, життєвої 

ситуації, даних про особу (курсив – С. К.) [18, с. 97]. У цитованому 

тексті, викладеному в 1983 р., тобто в «розквіт» соціалізму, авторка за 

радянською традицією ототожнює право і закон. Автор, правосвідомість 

якого складалася під впливом сучасних європейських традицій 

праворозуміння, напевно, замість слів «справедливістю та правом» (як у 

З. А. Бєрбєшкіної), написав би про суперечності між «правом» і 

«законом». 

Реалізація норм кримінального процесуального права, викладених у 

законах, повинна бути справедливою, незалежно від того, чи є закон 

правовим чи не є таким. Але ж суб’єкти із владними повноваженнями 

реалізують норми права згідно з відомим принципом «дозволено лише те, 

що не заборонено». У державах з тоталітарними режимами цей принцип 

діє повною мірою, правозастосовникам у перебігу реалізації норм права 

не можна «виправляти» (коригувати) несправедливий закон. У правовій 

державі така можливість існує. Хоча й у обмежених випадках. 

На думку С. П. Погребняка, «виправлення закону під час 

правозастосування (добудова сontra legem), тобто здійснення правосуддя 

«contra legem sed secundum ius», є допустимим лише у двох випадках. По-

перше, це ситуації, коли чинний нормативно-правовий акт стає настільки 

несумісним зі справедливістю, що «закон як «несправедливе право» 

заперечує справедливість (зокрема, нацистські закони)». По-друге, це 

ситуації, коли несправедливі нормативно-правові акти з’являються 

внаслідок помилок законодавця. Як правило, такі акти непропорційно 

обмежують свободу особи та порушують принцип рівності. У цих 

випадках визнавати несправедливі закони нечинними можуть відповідні 

судові органи (в Україні висновок про втрату чинності закону через його 

несправедливість може надавати лише Конституційний Суд України).  

Втілення стандартів змістової справедливості, з одного боку, 

вимагає від суддів активної, творчої ролі в процесі правозастосування, з 
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іншого, їх занадто активна, творча діяльність, їх невмотивоване 

нехтування нормами права або своїми попередніми рішеннями може 

призвести до суддівського свавілля, тобто порушення ідеї формальної 

справедливості. Тому при вирішенні кожної справи потрібно постійно 

шукати необхідний баланс, символом якого є терези Феміди» [233, с. 66]. 

Про те, що справедливе застосування норм права – це передусім 

недискримінаційний підхід, неупередженість, зазначено у рішенні 

Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 у 

справі про призначення судом більш м’якого покарання [280]. 

Варто зазначити, що на уникнення формалізму у реалізації норм 

права звертають увагу найвищі національні судові інстанції та ЄСПЛ. 

В. М. Трофименко у своїй докторській дисертації наводить такий 

приклад формалізму в діяльності з реалізації норм кримінального 

процесуального права: «Не позбавлено формального підходу й 

застосування багатьма слідчими суддями порядку допиту свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування, передбаченого ст. 225 

КПК України. Як свідчить узагальнення практики з цього питання, 

досить розповсюдженим явищем є використання цієї процедури з метою 

закріплення показань у випадках, коли є ризик того, що в майбутньому 

судовому розгляді свідок, потерпілий можуть змінити свої показання. 

Зокрема, це стосується кримінальних проваджень, що здійснюються у 

зв’язку із розслідуванням злочинів, передбачених ст. 368 КК України. 

Така практика, зокрема, може бути пояснена тим, що при формальному 

підході до застосування ст. 225 КПК України можна дійти висновку про 

те, що законодавець передбачив лише одне рішення слідчого судді у 

випадку заяви стороною кримінального провадження клопотання про 

проведення допиту свідка чи потерпілого в судовому засіданні, а саме 

про задоволення клопотання і проведення допиту, забезпечивши тим 

самим допустимість цих показань як доказів у судовому розгляді (з 

урахуванням правила, передбаченого ч. 3 ст. 225 КПК України). Утім, 
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цілком зрозуміло, що навіть сама логічна побудова процедури вирішення 

цього питання, яка передбачає його ініціювання стороною кримінального 

провадження, а також допустимість застосування цього порядку лише у 

виняткових випадках, пов’язаних із необхідністю отримання показань 

свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через 

існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої 

хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит у 

суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, дозволяють 

стверджувати про безумовну наявність альтернативного рішення слідчого 

судді. Якщо стороною кримінального провадження не буде доведено 

наявність достатніх підстав, що дозволяють охарактеризувати 

конкретний випадок допиту свідка, потерпілого слідчим суддею як 

винятковий, слідчий суддя має постановити ухвалу про відмову в 

задоволенні такого клопотання. Тим більше це стосується описаної вище 

практики застосування цього порядку з метою закріплення показань, які 

можуть бути змінені свідком, потерпілим під час судового розгляду. 

Адже, будучи винятком із засади безпосередності дослідження доказів, 

допит цих осіб слідчим суддею має бути обґрунтований» [329, с. 82-83]. 

В узагальненні від 3 червня 2016 р. «Про практику вирішення слідчими 

суддями питань, пов’язаних із слідчими (розшуковими) діями», ВСС 

схвалив практику тих слідчих суддів, які відмовляють у задоволенні 

клопотань, поданих на підставах, які не можна вважати винятковими в 

контексті ст. 225 КПК України (п. 1. 1.) [252]. Тобто практика 

застосування розглядуваної норми кримінального процесуального права 

визнана касаційною судовою інстанцією формальною. 

Судовою палатою Верховного Суду України у 2012 р. узагальнено 

практику застосування судами загальної юрисдикції першої та 

апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних 

справах статей 3, 5, 6 ЄКПЛ 1950 р. за 2011 р. – перше півріччя 2012 р. 

(далі – Узагальнення). Констатовано наявність формальних підходів до 
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реалізації норм кримінального процесуального права. Судова палата 

зазначає: «Як вбачається зі змісту надісланих судами матеріалів, подання 

органів досудового слідства та прокурорів мають певні недоліки. 

Найпоширенішими із них є: підготовка подань за стандартним 

(формальним – С. К.) шаблоном, недостатнє їх вмотивування та 

обґрунтованість (курсив – С. К.). Досить поширеним є й те, що в них 

здебільшого звернено увагу на тяжкість злочину та ризик того, що особа, 

яка його вчинила, може ухилятися від слідства і суду, перешкоджати 

встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність. 

При цьому на підтвердження зазначеного відповідні доводи та докази не 

надаються. У поданнях слідчих органів не повністю зазначаються 

відомості про вік, стан здоров’я, сімейний і матеріальний стан, вид 

діяльності, місце проживання та інші обставини, що характеризують 

особу. З такими поданнями погоджуються прокурори, які після відмов 

судів першої інстанції у задоволенні таких подань звертаються з 

апеляціями, чим порушують як норми національного законодавства, так і 

вимоги Конвенції» [347].  

Висновки Судової палати у кримінальних справах стосувалися 

практики реалізації норм, викладених у статтях КПК 1960 р. Однак 

вивчення практики реалізації аналогічних норм щодо обрання 

запобіжних заходів показує, що недоліки, зазначені в Узагальненні, 

мають місце і в практиці, що здійснюється за чинним КПК. Так, у 

постановленій в підготовчому засіданні ухвалі суду від 21 серпня 2017 р. 

у справі № 766/17548/16-к задоволено клопотання прокурора про 

продовження строків запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту 

відносно обвинуваченого строком на два місяці. Прокурор у своєму 

клопотанні як на підставу продовження строку дії запобіжного заходу 

послався лише на те, що ризики, які існували на момент обрання відносно 

обвинуваченого запобіжного заходу, не зменшились. Обвинувачений 

проти заявленого клопотання заперечував, посилаючись на відсутність 
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ризиків, на які вказав прокурор. На обґрунтування свого рішення про 

задоволення клопотання прокурора суд зазначив таке: «Суд вважає (це 

єдиний аргумент суду), що ступінь ризиків, які стали підставою для 

обрання відносно обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді 

домашнього арешту, на даному етапі провадження у кримінальному 

провадженні не зменшилась» [353]. Свідченням неформального підходу 

(не «за стандартним шаблоном») судді до реалізації норм кримінального 

процесуального права, якими визначено підстави до продовження строку 

дії запобіжного заходу, було б детальне обґрунтування наявності ризиків 

неналежної поведінки обвинуваченого. Тим паче, що йдеться про 

конституційне право особи на свободу. Після акту висунення 

обвинувачення (повідомлення про підозру) акти обрання запобіжного 

заходу чи його продовження є надзвичайно важливими і істотними не 

лише для кримінального провадження, а й для особи, щодо якої його 

здійснюють.  

З приводу дотримання формальних і змістовних умов у важливих 

процесуальних актах висловився ЄСПЛ. У Рішенні від 18 травня 2004 р. 

«Шомоді проти Італії» Суд зазначив, що «повідомлення будь-кого про 

висунуті проти нього обвинувачення є правовим актом такого значення, 

що здійснювати його слід з дотриманням тих формальних і змістовних 

умов, які здатні забезпечити ефективне здійснення прав обвинуваченого, 

що до того ж чітко випливає з підпункту (а) пункту 3 статті 6 Конвенції; 

інформації нечіткої … для цього не досить …» [269, с. 423]. 

У іншому Рішенні ЄСПЛ висловив правову позицію щодо 

дотримання формальних вимог звернення громадян до правоохоронних 

органів. Суд зазначив, що «у своєму первинному запиті про проведення 

розслідування заявниця вже дала чітко зрозуміти, що вона вимагає 

провести розслідування, зокрема щодо її твердження про те, що 6 червня 

2003 року троє осіб вчинили на неї напад. 
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Вона вказала імена відповідних осіб і навела їхні адреси. Вона 

стверджувала, що акти насильства проти неї становили, зокрема, такі 

кримінальні правопорушення, як висловлення погроз і агресивна 

поведінка. На підтримку своїх тверджень вона подала відповідні медичні 

документи. Проте національні органи визнали її запит неприйнятним на 

підставі його неповноти, не вказуючи точно, яких формальних вимог не 

дотримано. Суд також ставить дотримання формальних вимог заявницею 

про злочин у залежність від того, чи мала вона право користуватися 

послугами представника (адвоката): «можливо, що подані заявницею 

документи не цілком відповідали формальним вимогам до запитів, 

подаваних до прокуратури в порядку кримінального судочинства. У 

зв’язку з цим Суд відзначає, що в оспорюваному провадженні заявниця 

не користувалася послугами юридичного представника. Вона безробітна 

і, очевидно, не має достатніх коштів для оплати юридичного 

представника. Крім того, згідно з відповідними положеннями 

Кримінально-процесуального кодексу …, заявниця не мала права на 

безоплатну правову допомогу, оскільки покарання за стверджувані 

кримінальні правопорушення не передбачало позбавлення волі на термін 

понад три роки» [272, с. 409-410]. 

Необґрунтоване або недостатньо обґрунтоване рішення, в якому 

реалізуються норми кримінального процесуального права, у судовій (так 

само як і в слідчій та прокурорській) практиці стало способом 

приховування формалізму (в негативному значенні цього слова) в 

діяльності з реалізації норм. Не достатню обґрунтованість рішення суду 

можна було би виправдати, якби рішення не зачіпало фундаментальних 

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

таких прав, то «ступінь» його обґрунтування має бути достатньо 

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

ухвалення саме такого рішення. Тобто переконливість саме такого, а не 

іншого застосування норми процесуального права, за аналогією зі 
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стандартами доказування повинна мати стандарт «поза розумним 

сумнівом». Але в будь-якому разі обґрунтування реалізації тієї чи іншої 

норми кримінального процесуального права не має обмежуватися лише 

«аргументом» «суд вважає». Видається, що формальностей під час 

реалізації норм кримінального процесуального права повинно бути рівно 

стільки, щоб ефективність їх реалізації була високою і забезпечувала 

виконання завдань кримінального провадження. 

 

2.2.4. Реалізація норм кримінального процесуального права за 

аналогією. Допустимість розсуду суб’єктів реалізації норм 

процесуального права 

 

Важливим у плані з’ясування сутності реалізації норм 

кримінального процесуального права є вирішення питання про 

охопленість цими нормами відносин (діяльності), які фактично 

здійснюються у просторово-часових межах кримінального провадження. 

Правильне вирішення зазначеного питання є вкрай важливим для 

розуміння того, на який обсяг діяльності і відносин у кримінальному 

провадженні поширюється дія норм кримінального процесуального 

права. Якщо право не охоплює всю діяльність (відносини), тобто до 

предмета правового регулювання включено не всі елементи діяльності, то 

суб’єкти реалізації норм повинні зважати на те, що не охоплені правом 

відносини фактично регулюються іншими соціальними нормами 

(імперативами, приписами), або діяти за аналогією права чи аналогією 

закону. 

У фаховій літературі висловлено думку, згідно з якою кримінальне 

процесуальне право – це сукупність норм, які регламентують всю (курсив 

наш – С. К.) діяльність і всі (курсив наш – С. К.) відносини, які пов’язані 

з провадженням у кримінальних справах і котрі визначають процедуру 
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провадження конкретних дій, їхню послідовність, а також права і 

обов’язки їх учасників [227, с. 14]. Такий широкий підхід до 

врегульованості «всього» у кримінальному процесі навряд чи відображає 

реальний стан речей у досліджуваній царині правового регулювання. Як 

би, можливо, не хотілося охопити усі суспільні відносини правом, цього 

ще нікому не вдавалося зробити через різноманіття цих відносин. 

Одна з причин неохопленості нормами права окремих відносин, які 

реально виникають, розвиваються і припиняються у просторово-часових 

межах кримінального провадження, полягає у тому, що такі значні за 

обсягом нормативно-правові кодифіковані акти, як КПК на момент їх 

прийняття об’єктивно не в змозі врахувати багатоманітність життя, тобто 

«морально «старіють» відразу після запровадження їх у дію» [227, с. 14].  

Попри це учасникам кримінального провадження не можна 

очікувати, доки законодавець доповнить нормативно-правовий акт 

потрібною нормою. Їм треба діяти у межах строків кримінального 

провадження, визначених законом, чи «розумних» строків, критерії яких 

напрацьовані практикою ЄСПЛ. Цього вимагає потреба якнайшвидшого 

вирішення певного кримінально-правового конфлікту з метою подолання 

невизначеності відносин, які виникли з приводу надходження первинної 

інформації про кримінальне правопорушення через відсутність 

відповідної процесуальної норми. 

Конституційний Суд України у своїх рішеннях неодноразово 

зазначав про те, що відсутність необхідної правової норми не може бути 

підставою для відмови у правосудді [278; 279]. Не може бути підставою 

для такої відмови і неоднозначність регулювання питань кримінального 

провадження. У зв’язку з цим у контексті нашого дослідження виникає 

проблемне запитання: якщо відсутні відповідні норми кримінального 

процесуального права, то на підставі чого учасники кримінального 

провадження мають вирішувати практичні ситуації, без вирішення яких 

завдання провадження не зможуть бути виконані ? Видається, що 
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положення, напрацьовані юридичною наукою щодо аналогії закону і 

аналогії права, можуть бути взяті до уваги при вирішенні зазначеного 

питання. Але вони стосуються лише діяльності суду та інших державних 

органів і їх посадових осіб, які реалізують норми кримінального 

процесуального права у формі застосування. А ось інші учасники 

кримінального провадження, які реалізують норми права в інших формах, 

не обізнані з правилами аналогії закону і аналогії права. Питання щодо 

дій учасників кримінального провадження, не наділених владними 

повноваженнями, у разі відсутності норм права, які б ці дії 

регламентували, у юридичній науці не досліджене. Між тим в умовах дії 

чинного КПК вирішення цього питання має важливе значення з огляду на 

те, що учасники кримінального провадження, не наділені владними 

повноваженнями, вправі діяти за правилом «дозволено все, що не 

заборонено законом». 

У разі відсутності відповідної процесуальної норми суд вправі 

застосувати за аналогією іншу норму, сформульовану у джерелі права 

(аналогія закону), або ж застосувати норму-засаду (аналогія права), 

конкретизувавши її. У такий спосіб суд фактично здійснює нормотворчі 

або правоконкретизуючі функції
1
. «Твердження про здійснення судом 

нормотворчих та правоконкретизуючих повноважень ґрунтується на 

відомому положенні процесуального права, відповідно до якого суд не 

може відмовити у правосудді у зв’язку з відсутністю відповідної норми 

матеріального або процесуального права» [210, с. 207-208]. Положення 

про це було передбачено ще в Статуті кримінального судочинства 

Російської імперії. Так, ст. 12 Статуту встановлювала, що всі судові 

установи зобов’язані вирішувати справи «по точному розуму існуючих 

законів, а у випадку неповноти, неясності або суперечності законів, 

                                                           
1
 На думку Н. В. Неледви, право суддів заповнювати прогалини у правовій 

регламентації процесуальної діяльності, в тому числі за допомогою аналогії закону, 

фактично означатиме надання суддям повноважень з творення об'єктивного права, 

тобто правотворчості [210, с. 208]. 
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якими судиме діяння забороняється під страхом покарання», повинні 

були ґрунтувати свої рішення «на загальному змісті законів». 

Відповідно до ст. 13 цього ж Статуту заборонялося «зупиняти 

вирішення справи під приводом неповноти, неясності або суперечності 

законів», при цьому зазначалося, що «за порушення цього правила винні 

піддаються відповідальності як за протизаконну бездіяльність 

влади» [350, с. 121]. У КПК УРСР 1927 р. в ч. 3 ст. 2 також було 

встановлено для суду заборону зупиняти вирішення справи під приводом 

відсутності, неповноти, неясності або суперечності законів [149]. У 

чинному КПК регламентовано, що у випадках, коли його положення не 

регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального 

провадження, застосовуються загальні засади кримінального 

провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК (ч. 6 ст. 9 КПК). 

Отже, реалізація норм кримінального процесуального права 

повинна і може відбуватися, попри те що якесь питання, взагалі, не 

врегульовано законом. У таких випадках кримінальне судочинство може 

вважатися справедливим лише за умови, що вирішення конкретного 

питання (приміром, здійснення процесуальної дії) в цілому не суперечить 

правилам, встановленим у законі. Так виникає необхідність у 

запровадженні не лише у теорію, а й у законодавство таких понять, як 

аналогія права і аналогія закону
1
.  

З певною правовою невизначеністю, тобто відсутністю відповідної 

процесуальної норми, що регламентує конкретні фактичні 

правовідносини, що склались у межах кримінального провадження, 

правозастосовники в процесі реалізації своїх повноважень стикаються 

доволі часто [46, с. 207]. Б. О. Бєлоносов указує на принципову 

неможливість абсолютно повно, вичерпно врегулювати в законі всі 

                                                           
1
 Варто зазначити, що у разі застосування аналогії права чи аналогії закону у 

кримінальному провадженні ймовірність «вмикання» інших соціальних норм є 

більшою, ніж у разі реалізації, коли учасники провадження реалізують конкретні 

норми права. 
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питання, що виникають у процесі правозастосування у кримінальній 

справі, що й слугує підставою для застосування аналогії. Інститут 

кримінальної процесуальної аналогії, за його словами, є об’єктивно 

необхідним казуальним засобом відновлення прогалин у праві [17, с. 12], 

що і стає підставою для використання аналогії права чи аналогії закону.  

У загальнотеоретичній літературі наголошується на потребі 

спочатку відшукати подібну норму, що може бути використана. 

А. С. Піголкін зазначає, що при виявленні прогалини найправильніше - 

знайти норму, яка регулює найбільш близьке споріднене (аналогічне) 

відношення, і вирішити справу відповідно до її приписів (аналогії 

закону). Аналогія права застосовується у випадках, коли: по-перше, 

відсутня норма, яка б прямо передбачала регулювання цього питання; по-

друге, відсутня норма, яка б передбачала подібний випадок (тобто 

неможливе застосування аналогії закону). Якщо ж за наявності прогалини 

аналогічної норми не виявлено, то застосовується аналогія права, тобто 

застосування до даного випадку загальних начал і принципів правового 

регулювання галузі права або правового інституту. Аналогія права 

застосовується лише там, де неможливо підібрати близьку, аналогічну 

норму [311, с. 315]
1
. 

Для прикладу можна навести ситуацію як діяв суд за відсутності 

норми щодо процесуального порядку виправлення порушення вимог 

закону щодо складання тесту кримінального процесуального рішення 

лише українською мовою, що прямо випливає з тлумачення нормативних 

положень КПК. Так, згідно з п. 22 ч. 1 ст. 7 КПК, зміст та форма 

кримінального провадження повинні відповідати його загальним засадам, 

до яких, зокрема, належить мова, якою здійснюється кримінальне 

провадження. Частина 1 ст. 29 КПК встановлює, що кримінальне 

провадження здійснюється державною мовою. Сторона обвинувачення, 

                                                           
1
 Про різновиди прогалин в законодавстві та засоби їх подолання див. [189]. 
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слідчий суддя та суд складають процесуальні документи державною 

мовою. Між тим, не завжди ця вимога виконується на практиці, що тягне 

за собою певні негативні наслідки [46, с. 198]. Прикладом наслідків 

складання кримінального процесуального рішення неналежною мовою є 

випадок, коли суддя, у перебігу судового розгляду питання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності, встановивши факт 

складення низки процесуальних документів у кримінальній справі 

російською мовою (клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності, письмова згода особи на звільнення від кримінальної 

відповідальності, письмове повідомлення потерпілого про відсутність в 

нього заперечень на звільнення особи від кримінальної відповідальності 

та реєстру матеріалів досудового розслідування), дійшов правильного 

висновку щодо порушення слідчим та прокурором загальних засад 

кримінального провадження, а саме законності (п. 2 ч. 1 ст. 7 КПК), та 

визнав допущені у справі порушення суттєвими, тобто такими, без 

усунення яких клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності особи за вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 286 КК, не може бути призначене до судового 

розгляду, адже будуть суттєво порушені законні права учасників 

провадження на захист. З огляду на те що чинний КПК не передбачає 

застосування будь-яких відновлювальних санкцій у подібних випадках, 

суддя в порядку правової аналогії (ч. 6 ст. 9 КПК) застосував норми 

інституту повернення обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо 

вони не відповідають вимогам КПК (п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК), та з метою 

усунення зазначеного суттєвого порушення кримінального 

процесуального закону ухвалив рішення про повернення прокуророві 

клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності [351]. 
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Розглянуте вище питання знайшло своє вирішення в ухвалі суду, 

яке може бути використане як зразок для ухвалення судами рішень у 

подібних ситуаціях. Інші питання ще потребують свого вирішення 

судами. Як приклад наведемо проблемне питання щодо затримання і 

арешту судді. Гарантія у вигляді заборони затримання і утримання під 

вартою судді за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину без 

згоди Вищої ради правосуддя є конституційною. У ч. 2 ст. 126 

Конституції України (в редакції від 2 червня 2016 р.) [141] зазначено, що 

без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або 

утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку 

судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після 

вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Ця конституційна 

норма майже дослівно відтворена в ч. 1 ст. 58 Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя» [244] та в абз. 2 ч. 1 ст. 482 КПК. 

Однак у працівників Генеральної прокуратури України і Вищої 

ради правосуддя різна правова позиція щодо змісту цієї норми.  

Так, начальник Управління процесуального керівництва, 

підтримання державного обвинувачення і представництва в суді 

Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері 

економіки Генеральної прокуратури України вважає, що «слідчі судді і 

суди при розгляді клопотань про обрання запобіжного заходу щодо судді, 

пов’язаного з позбавленням волі, повинні керуватися виключно нормами 

чинного законодавства і враховувати в кожному конкретному випадку 

обґрунтованість необхідності і мети затримання судді за вчинення ним 

тяжкого або особливо тяжкого злочину, в тому числі і без попереднього 

отримання згоди Вищої ради правосуддя. Тобто, суддю можна затримати 

і заарештувати за вчинення зазначених злочинів без згоди Вищої ради 

правосуддя» [203]. Крім того, статтею 58 Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя» передбачено форму звернення до Вищої ради 

правосуддя з метою отримання згоди на затримання чи арешт судді у 
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вигляді подання, яке повинно відповідати вимогам КПК. Але чинним 

КПК не передбачено такого процесуального документа, а тим більше 

вимог до нього [203]. 

Вища рада правосуддя наголосила, що «застосування до судді 

запобіжного заходу у виді тримання під вартою чи домашнього арешту, 

зокрема і в тих випадках, коли суддю затримано під час або відразу ж 

після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, до винесення 

обвинувального вироку судом без згоди Вищої ради правосуддя є грубим 

порушенням конституційних гарантій недоторканності судді» [37]. 

Видається, що позиція представників прокуратури щодо розуміння 

змісту конституційної норми та норми Закону України «Про вищу раду 

правосуддя» є правильною. Однак не можна погодитися з їхньою 

позицією щодо потреби термінового внесення до Закону України «Про 

Вищу раду правосуддя» змін з метою детального роз’яснення порядку 

затримання та взяття під варту суддів [203]. Гарантії діяльності судді 

повинні бути належними. Не вдаючись до ґрунтовного розгляду цього 

питання, зазначимо, що ефективність реалізації норми кримінального 

процесуального права значною мірою залежить від усталеності практики 

її застосування судами. З цього випливає висновок, що, кардинально 

реформуючи кримінальне процесуальне законодавство, держава повинна 

зважати на те, що певний час після реформування ефективність реалізації 

нових норм кримінального процесуального права може бути невисокою. 

Корегування ж не зовсім якісних норм не обов’язково має відбуватися 

шляхом внесення до змін до законів. У описаному ж тут випадку 

достатньо буде напрацювання усталеної судової практики. 

Проблема відсутності потрібних норм кримінального 

процесуального права є важливою з огляду на те, що кримінальне 

провадження, яке рухається в часі, потребує дій з боку його учасників 

навіть тоді, коли відсутні відповідні норми процесуального права, які 

регламентували дії, потрібні для вирішення конкретної ситуації. Відтак, 
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учасники провадження опиняються в ситуації, за якої вони повинні 

обійтися «тим, що є», тобто тим правовим регулюванням, яке наявне на 

момент їхньої дії. До речі, цим діяльність з реалізації норм кримінального 

процесуального права суттєво відрізняється від реалізації норм 

кримінального права. Адже якщо відповідальність за якісь діяння не 

передбачена законом про кримінальну відповідальність, то особа, яка їх 

вчинила, не може бути притягнута до відповідальності, навіть якщо є 

норма права, що передбачає відповідальність за подібні діяння. 

Видається, що повноваження слідчого, прокурора, суду на 

застосування аналогії закону потребує врегулювання у нормах 

кримінального процесуального права. До речі, така регламентація вже 

існує у Цивільному процесуальному кодексі України (далі – ЦПК) [364] 

та Кодексі адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) [132]. 

Згідно з ч. 9 ст. 10 ЦПК, якщо спірні відносини не врегульовано законом, 

суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія 

закону), а за відсутності такого - суд виходить із загальних засад 

законодавства (аналогія права). У ч. 6 ст. 7 КАСУ встановлено правило, 

згідно з яким у разі відсутності закону, що регулює відповідні 

правовідносини, суд застосовує закон, що регулює подібні 

правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону суд 

виходить із конституційних принципів і загальних засад права (аналогія 

права).  

ЦПК (ч. 10 ст. 10) та КАСУ (ч. 4 ст. 6) забороняють відмову в 

розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, 

суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини. Подібне 

правове положення містилося в КПК РСФСР 1923 р., в ч. 2 ст. 2: 

«Зупиняти вирішення справи під приводом відсутності, неповноти, 

неясності чи протиріччя законів суду забороняється» [344].  

Н. В. Глинська вважає, що з метою підвищення ефективності 

реалізації прав та законних інтересів учасників провадження в ст. 8 в 
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КПК варто закріпити аналогічне положення такого змісту: «Відмова 

учасникам провадження у реалізації належних їм прав та законних 

інтересів у разі суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює 

такі відносини, забороняється» [46]. 

Тут важливо також звернути увагу на таке. Чи можна більш-менш 

правильно визначити ефективність процесуальної дії, здійсненої на 

підставі іншої норми, ніж та, яка б була адекватною конкретній ситуації 

кримінального провадження ? Відповідь на це запитання може бути лише 

позитивною. Адже ефективність тієї чи іншої процесуальної дії 

визначається, по-перше, виходячи з рівня співвідношення її реальних і 

запланованих результатів незалежно від змісту правового регулювання. 

По-друге, норма кримінального процесуального права, яка обирається на 

«заміну» неіснуючої норми, має бути максимально адекватною 

конкретній ситуації. На думку М. С. Строговича, при застосуванні 

правової аналогії (аналогії закону) варто дотримуватися таких умов: 

передбачений законом випадок має бути подібним до того, до якого закон 

застосовується за аналогією; воно (застосування) ні в якому разі не може 

вести до обмеження процесуальних прав осіб, які беруть участь у справі, 

або до покладення на них не передбачених законом обов’язків; не 

допускати вчинення органами досудового розслідування, прокуратурою і 

судом процесуальних дій, не передбачених нормами процесуального 

кодексу [306, с. 50]. Неприпустимим у теорії процесуального права 

вважається застосування аналогії та розширювального тлумачення норм, 

що регламентують застосування заходів процесуального примусу, 

переліку цих заходів, переліку доказів, способів та правил збирання, 

перевірки та оцінки доказів, тобто випадків, коли застосування аналогії 

закону створює небезпеку незаконного обмеження прав та свобод 

особи [31, с. 76]. За умов відсутності «потрібної» норми не існує іншого 

способу дії у невідкладних випадках провадження. Перевірити ж 

,наскільки ефективнішою була реалізація норми права за аналогією права 
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чи аналогією закону, практично неможливо через відсутність предмета 

порівняння. Неіснуючу норму не можливо реалізувати. 

У юридичній науковій літературі висловлено позицію, згідно з 

якою наразі судове правозастосування розвивається у такий спосіб, що в 

теоретичному плані можна вести мову щодо його двох принципово 

різних моделей: типова (класична) і атипова (некласична). Типова модель 

судового правозастосування зводиться до: а) встановлення фактичних 

обставин справи (фактів), що відповідають вимогам належності, повноти 

і доведеності; б) встановлення нормативної основи судового рішення, 

в) винесення судового рішення. У структурі атипової моделі судового 

правозастосування, виділяються такі його основні різновиди: 

а) правозастосування при одночасній конкретизації правових норм; 

б) застосування юридичних норм при прогалинах у праві; в) застосування 

права при значному правозастосовному розсуді; г) правозастосування в 

умовах колізії юридичних норм; д) застосування права в умовах дії 

міжнародно-правових актів; е) застосування права в умовах державного 

експерименту [265, с. 15]. Із запропонованою класифікацією 

правозастосування можна погоджуватися чи заперечувати її цілком або в 

деталях. Однак наявність її в науковому юридичному фонді є корисною 

хоча б тому, що вона дозволяє, хоча і умовно, говорити про те, що перша 

класифікаційна група стосується застосування норм матеріального права, 

а друга – норм процесуального права. Перша класифікаційна група 

віддзеркалює підхід до розуміння правозастосування, згідно з яким 

необхідно з’ясувати фактичні обставини діяння, «підібрати» для нього 

відповідну норму права (здійснити юридичну кваліфікацію), ухвалити 

рішення. Такий підхід не розрахований на застосування його до процесу 

реалізації норм кримінального процесуального права. 

Важливо звернути увагу і на те, що діяльність особи, яка реалізовує 

норми кримінального процесуального права, може орієнтуватися і на 

стандарти дій, напрацьовані раніше іншими суб’єктами у тих самих 
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ситуаціях кримінального провадження. Йдеться про неформальний підхід 

у перебігу вирішення правових питань провадження. Наразі 

спостерігається тенденція правозастосування, що полягає у «добудові» 

права, яка, на справедливу думку М. А. Ніконова, є «продуктом спільних 

зусиль законодавця і правозастосовника» [211, с. 16]. Дискреція в 

правозастосовній діяльності є такою, що принципово не може бути 

усунена з огляду на принципову відкритість нормативно-правового 

тексту для тлумачення, і мову можна вести лише про дуже відносне 

юридико-технічне звуження простору для розсуду (за допомогою 

виправлення очевидних «ляпів», використання переліків etc.), а також 

деяке пом’якшення релятивізму тлумачення за рахунок прописування 

мотивування в судовому акті і відповідності (дуже несуворого навіть у 

прецедентній системі) інтерпретації практиці відповідного 

соціоправового інституту [211, с. 16]. Цей автор зазначає також, що 

дискреція принципово не може бути усунена із застосування і не може 

бути поставлена у чіткі межі: при розв’язанні quaestiones juris – через 

відкриту структуру (open texture) права, що обумовлена природою мови; 

у розв’язанні quaestiones facti – через ретроспективний характер судового 

пізнання, його мисленоводіяльнісної природи, «артефактів», що 

вносяться свідомістю людини; можна вести мову про детермінанти, 

«відбудування» котрих тим чи іншим чином забезпечить спрямоване у 

той чи інший бік здійснення розсуду [211, с. 8]. 

Останніми роками вітчизняний фонд наукових знань про 

суддівський розсуд значно збільшився. Однак не можна визнати, що він є 

настільки повним, щоб визнати, що дослідження тематики розсуду не 

потрібно продовжувати. З метою підвищення ефективності реалізації 

норм кримінального процесуального права учасникам (реальним і 

потенційним) кримінального провадження має бути надана можливість 
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доступу до знань про суддівський розсуд у застосуванні норм права [211, 

с. 8]
1
. 

Зменшенню розсуду під час реалізації норм кримінального 

процесуального права сприяє алгоритмізація цієї діяльності. Особливо, 

якщо це стосується реалізації норм права у формі правозастосування. Для 

сучасної юридичної науки проблема алгоритмізації правозастосовної 

діяльності набуває все більшої актуальності, зокрема, в теорії 

криміналістики. В. О. Коновалова зазначає, що тенденція до 

алгоритмізації послідовно простежується у дослідженнях, які стосуються 

методики розслідування окремих видів злочинів [140, с. 169]. Не менш 

важливе значення вона має й у царині кримінального процесу, в тому 

числі на рівні його правової регламентації, адже звужує простір для 

необґрунтованої дискреції органів, які його здійснюють. 

Становище суб’єкта застосування правових норм у суспільстві є 

таким, що він не може приймати рішення довільно за своїм переконанням 

поза межами, визначеними законом. Тому спосіб його дій продиктовано 

розумінням необхідності відшукати норму, що підлягає застосуванню в 

даному випадку, та всі ті норми, якими доведеться керуватися у процесі 

правозастосування [159, с. 112]. 

Ми розділяємо погляди П. А. Лупинської щодо необхідності 

врахування тих обмежень обрання варіантів рішення, які випливають із 

закону. Закон визначає підстави, за яких повинно (або може) бути 

прийняте рішення. Тож переконання слідчого в тому, що ці підстави 

встановлені, повинно слугувати мотивом, що спонукає його діяти саме 

так, як зобов’язує його закон [182, с. 166-167]. 

Таким чином, кримінальний процесуальний закон своєрідним 

чином моделює не лише ситуації, що склалися, а й майбутні стани 

                                                           
1
 Ще в 1999 р. ізраїльський суддя Б. Аарон писав, що є «декілька причин для 

відсутності знань про суддівський розсуд. … більшість суддів не пояснює, як вони 

застосовують розсуд, у несуддів часто немає інформації щодо способів застосування 

суддями розсуду» [13, с. 9]. 
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суб’єктів права. На думку вчених, така абстрактна загальна форма 

правових норм дозволяє найкращим чином передбачати алгоритм 

діяльності суб’єктів правозастосовної діяльності [321, с. 218]. 

Водночас варто звернути увагу на ту обставину, що  

«правозастосування, напрацьоване за аналогією, має не обов’язковий, а 

лише можливий характер та має застосовуватися в інших випадках лише 

у випадку його переконливості та аргументованості» [70, с. 2]. Відтак, 

«будь-який інший суддя, натрапляючи з таку прогалиною, буде 

вимушений знову використати надані йому засоби і можливості до її 

подолання» [158, с. 15]. Зазначена обставина є причиною існування у 

кримінальному процесі такого явища, як неформальні практики
1
. 

Останні, залежно від співвідношення їх з правилами кримінального 

провадження, поділяються на такі різновиди: ті, що заміщують чітко 

сформульовані правила кримінального провадження; паралельні, тобто ті, 

що існують поряд із правилами, встановленими у процесуальному 

законі [223, с. 271-280]; 3) здійснюються за власним розсудом слідчого, 

прокурора, суду в разі відсутності відповідних правил. 

Оскільки учасники кримінального провадження діють на підставі 

норм права, то така реалізація норм є формальною, тобто такою, що 

відповідає формальним вимогам, встановленим законом. Однак, у 

кримінальному провадженні мають місце випадки реалізації 

процесуальних норм із певними відхиленнями від змісту, який 

законодавець у них заклав. Тому такі практики й отримали назву 

«неформальні практики» або «реальні практики» [223, с. 271-280]. З 

                                                           
1
 Практичні співробітники називають різноманітні причини існування 

неформальних практик:  «норми, якими встановлений порядок кримінального 

провадження в цілому чи його окремих процедур, є недосконалими» - 64 % опитаних 

адвокатів, 72 % слідчих, 72% прокурорів, 32 % суддів;  «суперечливість приписів 

норм кримінального процесуального права, викладених в різних нормативних 

джерелах» - 32 % адвокатів, 21 % слілчих, 16 % прокурорів, 28 % суддів; «наявність 

прогалин в правовому регулюванні» - 4 % адвокатів, 7 % слідчих, 12 % прокурорів, 

40 % суддів. 
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точки зору логіки визначення понять перший із зазначених термінів є 

більш адекватним означуваному поняттю, адже слово «практика» можна 

використовувати і для позначення поняття «реалізація норм 

процесуального права». Крім того, слово «реальні» теж може вживатися у 

значенні «практичні». 

Теорії кримінального процесу належить грунтовно опрацювати 

поняття «неформальні практики» реалізації норм кримінального 

процесуального права, оскількт вони мають істотне практичне і 

теоретичне значення, виникаючи та існуючи у конкретних кримінальних 

провадженнях, окремих групах кримінальних проваджень, і 

здійснюються щоденно слідчими, прокурорами, суддями. Питання щодо 

їх теоретичного визначення, причин існування, класифікації, з’ясування 

змісту та значення можуть стати предметом спеціальних досліджень 

учених-юристів, які є фахівцями з процесуальних галузей права. 

Отримання нових наукових знань щодо неформальних практик реалізації 

норм у кримінальних провадженнях допоможе по-новому поглянути на 

співвідношення їх зі стандартами кримінальної процесуальної 

(практичної) діяльності та порушеннями процесуальних норм, а також 

з’ясувати їхнє значення для дотримання публічних і приватних інтересів 

у контексті забезпечення справедливості кримінального провадження. 

Стандартизувати можна лише показники якісної кримінальної 

процесуальної діяльності. Говорячи про стандарт, мають на увазі високу 

якість явища або речі, тобто доброякісність. Говорити ж про стандарти 

відхилення від норм некоректно. Коли йдеться про неформальні (реальні) 

практики, то вони можуть бути як позитивними (підвищувати якість 

процесуальної діяльності і наближати практику до вимог закону), так і 

негативними, тобто відхилятися як від стандартів, визначених 

законодавцем у нормі, так і від стандартів слідчої чи судової практики. 

Практики, які повністю не відповідають вимогам норм права, не  

можна вважати неформальними практиками. Незначні відхилення від 
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вимог, що містяться у нормі права, тобто коригування реальної поведінки 

порівняно з тією, яку «стандартизував» законодавець, не впливають на 

справедливість окремих процесуальних дій і процесуальних рішень, а 

також кримінального провадження в цілому та процесуального рішення, 

яким воно завершується. 

Неформальні практики реалізації кримінальних процесуальних 

норм можуть бути класифіковані за кількома підставами. 

Неформальні практики впроваджують у кримінальні провадження 

особи, які беруть у ньому участь. Здійснюючи діяльність із реалізації 

норм права, особи проявляють певне психічне ставлення до потреби 

дотримання вимог норми. Певна неформальна практика може виникнути 

як внаслідок умисних дій чи рішень учасника кримінального провадження, 

так і ненавмисно – через необережність чи з інших причин неналежного 

ставлення учасника до дотримання норм права. Або ж через помилку, 

коли учасник кримінального провадження вважає, що він виконав усі 

вимоги, викладені у нормі права, а насправді – відступає від них. 

Неформальні практики залежно від ступеню відхилення від вимог 

норми процесуального права можна умовно розподілити на законні і 

незаконні. Хоча, по суті, усі неформальні практики є певною мірою 

незаконними. Але їхня незаконність може мати різні «рівні», а відтак, і 

правові наслідки. Якщо невідповідність неформальної практики вимогам 

норми права є суттєвою, то вона (практика) має розцінюватися як 

порушення процесуальної норми з відповідними правовими наслідками. 

Якщо ж незаконність застосованої неформальної практики допускає 

можливість використання її результату у кримінальному провадженні (як 

доказу, як підстави до обґрунтування процесуального рішення чи 

проведення процесуальної дії тощо), то така практика є допустимою і 

може не тягнути за собою негативних процесуальних наслідків для 

суб’єкта, який її застосував. 
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Залежно від того, наскільки часто ті чи інші неформальні практики 

реалізуються у кримінальних провадженнях, вони можуть бути 

класифіковані на одиничні і звичні (традиційні). Частота застосування 

неформальних практик визначається багатьма чинниками, серед яких 

можна виокремити: неоднозначність змісту кримінальної процесуальної 

норми, суперечливість нормативно-правових актів та ін. Так, потреба 

застосування окремих неформальних практик усувається після 

однократного їх застосування. Це може мати місце з різних причин, в 

тому числі і внаслідок зміни чи зникнення чинників, якими було 

обумовлене застосування конкретної неформальної практики. Інші ж 

практики, хоч і є неформальними, але, будучи допустимими у 

кримінальному провадженні, стають традиційними для реалізації норм 

кримінального процесуального права і можуть існувати досить довго, аж 

до зміни чи до скасування відповідної норми права. 

Про неформальні практики реалізації норм кримінального 

процесуального права, як було показано вище, ведуть мову як про явище, 

що є притаманним лише одній із форм реалізації норм, а саме – 

застосуванню. І хоча інші форми реалізації норм процесуального права 

формалізувати так само як застосування нереально (внаслідок дії 

принципу «дозволено усе, що не заборонено»), але все ж таки дії та 

рішення суб’єктів, які реалізують норми не у формі застосування, у 

певних випадках є формалізованими (строки реалізації права на подання 

апеляційної скарги чи заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами; порядок виконання підозрюваним 

обов’язків, покладених на нього одночасно з обранням запобіжного 

заходу тощо). 

 

2.3. Структура реалізації норм кримінального процесуального 

права 
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Виклад результатів дослідження цього підрозділу розпочнемо з 

такого запитання: який термін - «система» чи «сукупність» - правильно 

використовувати стосовно процесів реалізації норм кримінального 

процесуального права? 

У тлумачних словниках української мови слово «система» 

визначають як «структура, що становить єдність закономірно розміщених 

і функціонуючих частин», «порядок, зумовлений правильним 

розміщенням частин у певному зв’язку; зв’язане ціле»; «сукупність яких-

небудь елементів, одиниць, частин, об’єднаних загальним принципом, 

призначенням» [82, с. 430]; «порядок, зумовлений правильним, 

планомірним розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-небудь»; 

«будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та 

функціонуючих частин» [32, с. 1320-1321]. 

У юридичній науці до цього часу традиційно йшлося про 

процесуальні системи: «кримінальний процес», «стадії кримінального 

процесу», «кримінальна процесуальна діяльність» тощо. 

У науковій юридичній літературі кримінальну процесуальну 

діяльність розглядають як системну у широкому та вузькому її розумінні. 

У широкому розумінні – це загальна сукупність дій суб’єктів 

кримінального судочинства, які вчиняються в установленому законом 

порядку (вид. – С. К.). У вузькому розумінні – це діяльність кожного 

суб’єкта кримінального процесу, що складається із сукупності послідовно 

вчинюваних ним конкретних (вид. С. К.) процесуальних дій [14, с. 151].  

Л. В. Карабут вважає, що зазначені вище автори припустилися 

логічної помилки, визначаючи її ознаки: «у широкому розумінні» – дії 

вчиняються у встановленому законом порядку; «у вузькому розумінні» – 

конкретні процесуальні дії, що вчиняються в певному порядку. Авторка 

вважає, що у випадку, коли йдеться про розуміння діяльності в широкому 

сенсі, дії також вчиняються послідовно і вони також є конкретними. А у 
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разі, якщо діяльність розуміють у вузькому сенсі, – дії так само вчиняють 

у встановленому законом порядку [88, с. 19]. 

З позицією Л. В. Карабут не можна повністю погодитися. У 

принципі Н. В. Глинська і В. С. Зеленецький просто відобразили 

реальний стан речей, який існує в кримінальному процесі. До речі, і 

визначення останнього, як було показано вище, надаються переважно 

через поняття «діяльність», яка, на нашу думку, саме й відображає це 

поняття у «широкому розумінні». Але ж і діяльність окремих учасників 

кримінального провадження теж існує реально і складається з окремих 

дій і рішень, спрямованих на реалізацію окремих норм кримінального 

процесуального права.  

Якщо розглядати поняття «кримінальна процесуальна діяльність» у 

широкому і вузькому значенні, то можна зробити такий висновок. У 

широкому розумінні це поняття означає реалізацію кримінального 

процесуального права як правової галузі, а у вузькому – реалізацію 

окремих норм процесуального права. Коли йдеьтся про реалізацію 

кримінального процесуального права як галузі, то, дійсно, важко 

прослідкувати конкретику процесуальної діяльності. Але така конкретика 

відповідає рівню абстрактності, притаманному для будь-якого явища, яке 

аналізується на високому рівні узагальнення. Відтак, не вбачається 

логічної помилки у визначенні поняття «кримінальна процесуальна 

діяльність» у широкому і вузькому розумінні, наданому Н. В. Глинською 

та В. С. Зеленецьким.  

Більше того, вважаємо, що такий науковий висновок учених 

відіграє для нашого дослідження певну методологічну роль. Так, якщо 

взяти за основу зазначений вище висновок щодо діяльності окремих 

учасників кримінального процесу (у «вузькому розумінні»), то 

правильним буде висновок і про те, що діяльність окремих учасників 

може «розпадатися» на ще менші елементи – діяльність із дотримання 

норм кримінального процесуального права, діяльність із виконання цих 
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норм, діяльність з їх використання, а суб’єктів, наділених владними 

повноваженнями, - діяльність із застосування норм. 

Викладений підхід до розмежування окремих «діяльностей» з 

реалізації норм кримінального процесуального права узгоджується з 

концепцією, висловленою та обґрунтованою В. С. Зеленецьким, щодо 

кримінального процесу як упорядкованої ієрархічної системи. Згідно з 

цією концепцією, структура кримінального процесу складається із шести 

рівнів: «1) процес; 2) стадія; 3) етап; 4) процесуальна дія; 

5) елементарний процесуальний акт; 6) «квант» процесуальної дії» [76, 

с. 232-233]
1
. Уявляється, що за такою ж схемою може бути описана і 

структура (система) реалізації правового матеріалу того чи іншого 

ступеня спільності (галузь, підгалузь, інститут, підінститут, норма права, 

структурні елементи норми права – гіпотеза, диспозиція, санкція). У 

нашій роботі немає потреби у подібному описі, оскількиц це не є її 

завданням. Достатньо лише зазначити, що «квантом» реалізації норми 

кримінального процесуального права є реалізація конкретного правового 

припису, сформульованого в певній частині норми. Загальна ієрархічна 

структура кримінального процесу (можна погоджуватися з наведеними 

вище структурними його елементами чи бути прибічником інших точок 

зору, висловлених у юридичній літературі з цього приводу) більшою чи 

меншою мірою узгоджується з ієрархічною структурою кримінального 

процесуального права: галузь, підгалузь, інститут і т. д. 

Зрозуміло, що обсяг діяльності суб’єктів, які «ведуть» 

кримінальний процес, та інших його суб’єктів на різних, так би мовити, 

рівнях реалізації правового матеріалу є неоднаковим. Якщо компетентні 

                                                           
1
 З цією багаторівневою системою кримінального процесу погодився і 

В. М. Трофименко, який у своїй докторській дисертації зазначив, що першим 

елементом в ієрархії структурних елементів є «процесуальні провадження, що 

відрізняються одне від одного завданнями, процесуальною формою, правовим 

статусом їх учасників, і є структурними системоутворюючими компонентами 

кримінального процесу, що відображають його характеристику у статиці» [331, с. 12, 

287-288, 336-337, 353]. 
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державні службовці, по суті, відповідають за реалізацію усіх структурних 

елементів кримінального процесуального права (принаймні тримають під 

контролем – «ведуть» - процес реалізації), то інші суб’єкти 

(заінтересовані суб’єкти - сторона захисту і потерпілий, а також особи, 

які сприяють провадженню, - свідки, експерти тощо) можуть брати у 

провадженні лише епізодичну участь. Звичайно, останні, якщо вони 

заінтересовані у результаті кримінального провадження, мають 

можливість передбачати цей результат залежно від результатів своєї 

діяльності з реалізації норм права, а також діяльності компетентних 

(уповноважених) суб’єктів.  

Для того щоб заінтересовані суб’єкти могли не лише прогнозувати 

результат кримінального провадження, а й певним чином впливати на 

нього шляхом реалізації певних норм процесуального права, 

законодавець від самого початку провадження (ще зі стадії досудового 

розслідування – ст. 221 КПК) наділяє їх правом на ознайомлення з 

матеріалами кримінального провадження, в яких відображаються факт, 

зміст та результати реалізації норм кримінального процесуального права 

усіма суб’єктами провадження.  

Структуру реалізації норм кримінального процесуального права 

можна уявити у вигляді сукупності елементів кримінальної процесуальної 

діяльності, які перебувають на різних «ієрархічних» рівнях. Однак навряд 

чи можна стверджувати про те, що процеси реалізації окремих норм у 

різних формах – застосування, використання, виконання і дотримання – 

мають ознаки системи. І ось чому. 

Як відомо, норми будь-якої галузі права реалізуються у 

вищезазначених «стандартних» формах. Але якщо питання щодо 

застосування норм права досліджене у юридичній теорії доволі 

ґрунтовно [263, с. 14-24; 378], то проблеми реалізації норм права у інших 

формах практично не досліджувалася. Причиною такого стану в 

розглядуваній царині є те, що виконання, дотримання, використання 
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норм права почасти пов’язують винятково із застосуванням норм 

«компетентними» (від слова «компетенція») суб’єктами, наділеними 

владними повноваженнями, або, як традиційно зазначається у теорії з 

кримінального процесу, - тими, «які ведуть процес». 

Однак у кримінальному процесі змагальної або змішаної форми, в 

якій переважають змагальні елементи, є норми права, які адресовані не 

владним суб’єктам, а окремим учасникам кримінального провадження. Ці 

суб’єкти можуть реалізовувати зазначені норми і без втручання органів 

чи посадових осіб, які «ведуть процес». Чи можна вважати самостійними 

такі форми реалізації норм процесуального права приватними особами у 

кримінальному процесі і не пов’язувати їх із застосуванням норм ? У 

процесуальній літературі з цього питання висловлено різні думки.  

Так, В. О. Новіцький зазначає, що норми права можуть 

реалізовуватися громадянами та об’єднаннями без посередництва 

правозастосовних суб’єктів, а правозастосування від інших форм 

реалізації права відрізняється низкою характерних рис, які дозволяють 

ученим говорити про правозастосування як особливу форму реалізації 

права. До таких рис належать: владний характер державної діяльності 

щодо застосування права; застосування права відбувається в рамках 

конкретних правовідносин; особлива процесуальна форма; складна 

форма, тому що поєднує й інші форми реалізації права (виконання, 

дотримання, використання), зі взаємним проникненням однієї форми в 

іншу (курсив – С. К.); застосування права - процес, що має кілька 

змінюваних стадій, закріплених процесуально, які мають початок і 

кінець; по завершенні розгляду справи застосовується конкретний 

правовий акт, який виходить від компетентного суб’єкта, що вирішує 

правовий конфлікт [213, с. 261-262]. 

Отже, автор цитованого тексту, визнаючи самостійність усіх форм 

реалізації процесуальних норм права, водночас вважає, що застосування є 

основною (хоча й особливою) формою, у яку проникають інші форми 
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реалізації норм. Якщо стати на позицію автора, то виходить, що всі 

суб’єкти кримінального процесу, які не є «компетентними суб’єктами» 

(тими, «які ведуть процес»), цілком залежать від останніх і самостійно 

реалізувати (наприклад, використати) належні їм права не можуть. Адже 

по завершенні розгляду справи застосовується конкретний правовий 

акт, який виходить саме від компетентного суб’єкта. Тобто, по суті, 

йдеться про «перемішування» різних форм реалізації норм права і втрату 

ними у такий спосіб самостійного характеру. 

Такі твердження є правильними для кримінального процесу 

незмагальної форми, де всі дії і рішення усіх суб’єктів підпорядковані 

волі «основного» суб’єкта, тобто того, який реалізує норми не лише 

процесуального, а й (і це є головним) матеріального (кримінального) 

права. Виходячи з цього, у загальній теорії права будувалася і система 

стадій логічної послідовності застосування норми права : 1) стадія 

встановлення фактичних обставин справи, до якої належать дії, пов’язані 

з аналізом фактів, з доказуванням їх повноти і достовірності; 2) вибір і 

аналіз норми права (тут дії пов’язані з вивченням правових норм, із 

встановленням їх юридичної сили і т.д.); 3) вирішення справи, виражене в 

акті застосування права [215, с. 260; 362, с. 261-263; 185, с. 189; 368, 

с. 249; 68, с. 48-132]. 

У процесуальній літературі правильно стверджується, що процес 

логічної послідовності застосування норм кримінального права немов би 

«розчиняється» у функціонально-часовій послідовності структурних 

елементів кримінального процесу. Послідовна реалізація стадій 

функціональної послідовності кримінального процесу (досудове 

розслідування; підготовче провадження; судовий розгляд і т. д. – С. К.) 

спрямована на досягнення кінцевого результату - застосування норми 

кримінального права до конкретної життєвої ситуації шляхом визначення 

остаточної кваліфікації діяння. Таке твердження цілком узгоджується із 

загальним функціональним призначенням кримінального процесу (а не 
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окремих його структурних елементів) як механізму реалізації норм 

кримінального права (курсив – С. К.) [172, с. 125-126]. У цілому 

підтримуючи цитованого автора, варто зазначити, що кримінальний 

процес традиційно розглядається як механізм «приведення в дію» і 

реалізації норм кримінального права. Не можна заперечувати того, що 

процес реалізації цих норм відтворюється у кримінальному процесі 

протягом певних стадій, яких може бути більше чи менше залежно від 

правового регулювання. Але ж кримінальний процес складається не лише 

зі стадій, а й з «дрібніших» елементів, які в юридичній літературі 

отримали різні назви (див. вище в цьому підрозділі про позицію 

В. С. Зеленецького щодо ієрархічної структури кримінального процесу). 

Існують й інші варіанти ієрархічних систем побудови 

кримінального процесу. Але завдання нашого дослідження полягають не 

у визначенні системи процесу, а в ілюстрації того, що норми 

кримінального процесуального права реалізуються не лише у межах 

стадій, а й у межах інших структурних елементів, які є меншими від них 

за обсягом.  

Іншою важливою обставиною, на яку слід звернути увагу, є те, що 

досліджувані норми, встановлюючи механізм реалізації норм 

кримінального права, потребують власної реалізації у різних формах. 

Причому процеси реалізації процесуальних норм можуть бути 

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

спеціальної регламентації. В останньому випадку говорять про 

відсутність правового (у нашому випадку - процесуального) механізму 

реалізації норми. 

Відсутність ґрунтовних досліджень процесів реалізації 

кримінальних процесуальних норм пояснюється тим, що загальна теорія 

права, яка повинна виконувати і виконує методологічну функцію щодо 

досліджень в окремих юридичних науках, як правильно стверджував 

В. М. Протасов, в її сучасному стані у перебігу оцінки правових явищ є 
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індиферентною до відмінностей матеріального і процесуального права, а 

тому більшою мірою її можна вважати «теорією матеріального (курсив – 

С. К.) права» [258, с. 18]. Загальна теорія права наразі зосереджена на 

сутнісних питаннях держави і права та механізму їх соціального 

функціонування. Питання ж судової влади, процесуального права та 

правосуддя на цьому тлі відходять на другий, якщо не на третій 

план [301, с. 23]. 

Між тим процеси реалізації норм кримінального права тісно 

пов’язані з процесами реалізації норм процесуального права. Ця важлива 

обставина є підставою для здійснення ґрунтовних наукових досліджень 

хоча б тому, що у змагальному кримінальному процесі «некомпетентні 

суб’єкти», по-перше, мають можливість самостійно реалізовувати (за 

винятком застосування) процесуальні норми права (наприклад, 

потерпілий вправі відібрати пояснення від особи – ч. 8 ст. 95 КПК), а, по-

друге, вони не мають права застосовувати, або в будь-якій іншій формі 

реалізовувати, норми кримінального права (за винятком дотримання 

кримінально-правових заборон, наприклад, потерпілий повинен 

утримуватися від надання завідомо неправдивих показань щодо обставин 

кримінального правопорушення – ст. 384 КК). 

У літературі з кримінального процесу висловлено точку зору, 

згідно з якою в межах повноважень, наданих законом як учасникам 

кримінального судочинства, застосовують кримінально-процесуальні 

норми і представники окремих недержавних об’єднань (адвокати-

захисники, приватні детективи, керівники приватних експертних установ 

та ін.) [378]. Така позиція не відповідає усталеному погляду, який існує у 

загальній теорії права і згідно з яким застосовувати норми права може 

лише особа чи орган, наділений владними повноваженнями. Суб’єкти, 

про яких пише Т. В. Шушанова, такими повноваженнями не наділені. 

Усі форми реалізації кримінальних процесуальних норм суб’єктами 

кримінального процесу, які не є посадовими особами державних органів, 
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котрі «ведуть» процес, здійснюють у просторово-часових межах 

останнього. Однак це не надає підстав для тверджень про те, що без 

процесу застосування норм права реалізація їх в інших формах стає 

неможливою. 

Так, використання своїх прав фізичною чи юридичною особою, яка 

є заінтересованою у результатах кримінального провадження, дійсно, є 

тісно пов’язаним із діяльністю компетентних суб’єктів. Зв’язок цей 

обумовлений змістом правовідносин, які складаються у перебігу 

провадження. Будь-якому праву заінтересованого суб’єкта завжди 

кореспондує обов’язок компетентного суб’єкта. Реалізація суб’єктивного 

права у формі використання не має сенсу без «легітимізації» результатів 

такого процесу. А легітимізованими вони можуть бути лише після 

визнання їх такими компетентними суб’єктами, які вправі приймати 

кримінальні процесуальні рішення за результатами кримінального 

провадження. 

У зв’язку з цим потребує вирішення питання про те, який з 

компетентних суб’єктів вправі «легітимізувати» результати використання 

своїх прав заінтересованими суб’єктами у кримінальному процесі, де діє 

засада змагальності. Вирішення цього питання у судових стадіях 

вітчизняного процесу не є проблемним, оскільки там суб’єкти 

використовують свої права за участю суду - суб’єкта, який вирішує 

кримінальну справу.  

У досудовому ж розслідуванні проблема полягає у тому, що наразі 

компетентні суб’єкти не мають монопольних повноважень впливати на 

використання іншими суб’єктами своїх прав.  

Так само виглядає ситуація з реалізацією норм кримінального 

процесуального права іншими суб’єктами кримінального провадження і в 

інших (окрім використання) формах. Отже, структура кримінального 

процесу може бути представлена не лише у вигляді стадій 

функціональної послідовності, етапів, процесуальних дій тощо, а і як 
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сукупність процесів реалізації норм кримінального процесуального 

права. Таку сукупність не можна розглядати як систему, адже кожен із 

процесів реалізації норм кримінального процесуального права є 

унікальним і не завжди закономірно пов’язаний з іншими процесами 

реалізації норм у цьому ж кримінальному провадженні. Сукупність 

зазначених процесів не є зв’язаним цілим, сукупністю елементів, 

об’єднаних загальним принципом, призначенням. Процеси реалізації 

процесуальних норм відбуваються у системі кримінального процесу, але 

внаслідок того, що вони є розрізненими, здійснюються різними 

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

кримінальному провадженні або представляють інтереси третіх осіб, та 

тими, які не мають інтересу), з різною метою, в рамках різних 

процесуальних функцій і завдань, сукупність цих процесів не має ознак 

системи. 

Ознаки системності мають процеси реалізації окремих норм 

кримінального процесуального права, які (процеси) мають початковий і 

кінцевий моменти. Однак тут важливо звернути увагу на одну важливу 

обставину. Справа у тому, що норми процесуального права мають різний 

обсяг регульованих відносин. Одні з норм мають загальний (засадничий) 

характер, інші стосуються конкретних відносин. «Засадничими є 

елементи предмета кримінального процесуального регулювання, що 

відображають призначення кримінального провадження та його 

основоположні ідеї, принципи. Такі елементи охоплюються предметом 

регулювання норм КПК щодо завдань кримінального провадження, його 

загальних засад. Засадничими елементами можуть заповнюватися 

прогалини у змісті предмета кримінального процесуального регулювання 

(відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК за відсутності кримінального 

процесуального регулювання застосовуються загальні засади 

кримінального провадження)» [176, с. 38]. 
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Однак не можна стверджувати, що засадничі норми мають 

реалізовуватися в межах окремого процесу, присвяченому лише їм. 

Норми-засади, норми-завдання та інші загальні норми процесуального 

права є обов’язковими для врахування їх під час реалізації «дрібніших» 

норм. Тобто загальні процесуальні норми «розчиняються» в процесах 

реалізації норм права, якими врегульовано конкретні відносини. 

Наприклад, потреба у використанні приписів норми-засади 

«недоторканність житла чи іншого володіння особи» (ст. 13 КПК) 

виникає щоразу, коли реалізуються норми кримінального процесуального 

права, які так чи інакше стосуються дотримання права особи на 

недоторканність цінностей, зазначених у нормі-засаді. Але сукупність 

процесів реалізації цих норм, в яких сформульовано права, обов’язки та 

заборони, не є частинами загального процесу реалізації норми-засади 

через відсутність такого. 

Таким чином, розглядати структуру, стадійність можна стосовно 

процесів реалізації норм процесуального права, в яких врегульовано 

конкретні суспільні відносини, і з урахуванням того, що ці процеси 

відбуваються в рамках певних форм реалізації цих норм
1
. 

З’ясування питання про стадії реалізації норм кримінального 

процесуального права доцільно розпочати з відповіді про те, чи 

збігаються стадії реалізації процесуальних норм зі стадіями реалізації 

норм матеріального (кримінального) права, про які вже йшлося у цьому 

підрозділі дисертації, і які традиційно викладають у підручниках із 

загальної теорії права як стадії правозастосування [215, с. 260; 362, с. 261-

263; 185, с. 189; 255, с. 426; 368, с. 249; 68, с. 48-132]. Окремі вчені-

процесуалісти вважають, що зазначені стадії є однаковими як у 

процесуальних, так і в матеріальних галузях права. 

                                                           
1
 Про особливості стадійної побудови сучасного кримінального процесу 

див. [165, с. 238-242]. 
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Так, Т. В. Шушанова пише: «… завданню успішного застосування 

кримінально-процесуальних норм відповідає поділ правозастосовчого 

процесу на такі етапи (стадії) як: а) встановлення і пізнання обставин 

кримінальної справи, що обумовлюють необхідність застосування 

кримінально-процесуальних норм; б) вибір належних кримінально-

процесуальних норм (їх груп), заснованих на правильному з’ясуванні та 

проектуванні змісту щодо встановлених і пізнаних обставин конкретної 

кримінальної справи; в) прийняття процесуальних рішень як актів 

застосування кримінально-процесуальних норм з їх процесуальним 

оформленням і доведенням до конкретних адресатів, учасників 

відповідних кримінально-процесуальних відносин [378].  

Із таким положенням про стадійність можна погодитися, але лише 

тоді, коли йдеться про реалізацію норм кримінального процесуального 

права у формі застосування. У принципі, про це й пише Т. В. Шушанова. 

Але її наукові висновки стосуються адресатів усіх норм кримінального 

процесуального права. Між тим реалізація процесуальних норм, як 

відомо, здійснюється й у інших формах, щодо яких наведені висновки не 

можуть бути застосовані. Наприклад, потерпілий, реалізуючи певне своє 

право на другій стадії, навряд чи здатен правильно з’ясувати та 

спроектувати зміст встановлених і пізнаних обставин конкретної 

кримінальної справи, а потім обрати належну кримінальну процесуальну 

норму (групу норм). 

Та навіть і в традиційному підході до розуміння стадій реалізації 

норм права вчені майже єдині в тому, що виокремлення саме таких стадій 

є досить умовним, оскільки, як зазначено П. А. Лупінською, «на практиці 

застосування права являє собою безперервний процес звернення то до 

фактів, то до юридичних норм, який все більш поглиблюється, коли на 

основі аналізу норм виникає необхідність більш глибоко дослідити 

фактичні обставини; аналіз же фактичних обставин змушує знову 

звернутися до норм, уточнити окремі юридичні питання тощо» [181, 
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с. 31].  

Н. В. Глинська, досліджуючи на рівні докторської дисертації 

доброякісність кримінальних процесуальних рішень, зазначає, що з 

огляду на необхідність адекватного виокремлення стандартів такої 

доброякісності, необхідно відштовхуватися від того, що процес 

ухвалення кримінальних процесуальних рішень складається із трьох 

етапів: 1) встановлення фактичних основ для ухвалення рішення, 

2) встановлення правової основи для ухвалення рішення, 3) власне 

ухвалення та процесуальне оформлення прийнятого рішення [46, с. 35]. 

Погоджуючись із такою позицією авторки, зазначимо, що ці стадії є 

характерними для реалізації норм кримінального процесуального права, 

які регламентують підстави і процесуальний порядок ухвалення рішень у 

кримінальному провадженні. Одна, знову акцентуємо увагу на тому, що 

учасники кримінального провадження, не наділені владними 

повноваженнями, не вправі ухвалювати кримінальні процесуальні 

рішення, тобто реалізовувати норми права, адресовані уповноваженим 

суб’єктам. А ті норми, що адресовані їм, вони реалізують у формах, 

відмінних від застосування. 

У доступній нам юридичній літературі не вдалося відшукати 

досліджень, де б розкривалися питання щодо стадій правореалізаційного 

процесу, здійснюваного учасниками кримінального провадження, не 

наділеними владними повноваженнями. Вважаємо, що реалізація норм 

кримінального процесуального права такими учасниками, залежно від 

наявності інтересу у результатах провадження, може бути класифікована 

на таку, що здійснюється заінтересованими учасниками (потерпілий, 

підозрюваний, обвинувачений, засуджений), а також тими, які 

представляють їхні інтереси (захисник, представник), і ту, що 

здійснюється незаінтересованими учасниками провадження (свідок, 

експерт, спеціаліст та ін.). 

Зміст стадій реалізації норм кримінального процесуального права 
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може відрізнятися залежно від того, до якої із зазначених 

класифікаційних груп належить учасник, який реалізує норму. Так, 

заінтересовані учасники провадження мають змогу самостійно ініціювати 

процес реалізації адресованої їм норми (наприклад, сторона захисту 

вправі самостійно залучити експерта, опитати особу). Такої можливості 

позбавлені незаінтересовані учасники. Однак і ті й інші вправі розпочати 

реалізацію адресованої їм норми лише після набуття відповідного 

статусу. Наприклад, щоб набути статусу потерпілого, достатньо до 

компетентного державного органу подати заяву про вчинення 

кримінального правопорушення. Набуття статусу свідка відбується 

внаслідок виклику особи до органу досудового розслідування, прокурора 

чи до суду. Однак для ефективної реалізації норм кримінального 

процесуального права цього недостатньо. Учасникам кримінального 

провадження, не наділеним владними повноваженнями, учасниками, 

наділеними такими повноваженнями, мають бути роз’яснені їхні права, 

обов’язки та адресовані їм заборони. 

Тут важливо зазначити, що стосовно учасників кримінального 

провадження не діє принцип, згідно з яким незнання законів не звільняє 

від юридичної відповідальності (ч. 2 ст. 68 Конституції України). 

Нероз’яснення учасникам кримінального провадження прав і обов’язків 

тягне за собою юридичну відповідальність для уповноважених учасників 

провадження. Специфіка презумпції знання законодавства, що 

поширюється на закони та інші нормативно-правові акти, які доведені до 

відома населення у встановленому законом порядку, в перебігу реалізації 

норм кримінального процесуального права полягає в тому, що у 

кримінальному провадженні вона має бути підкріплена процедурами 

вручення відповідних пам’яток із роз’ясненням учасникам їхніх прав і 
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обов’язків у провадженні
1
, додатковими роз’ясненнями щодо прав і 

обов’язків під час окремих стадій провадження та проведення окремих 

процесуальних дій. Лише за умови такого роз’яснення реалізація як 

уповноважуючих, так і зобов’язальних та заборонних норм може бути 

ефективною. 

У контексті розглядуваних тут питань не можемо не звернути увагу 

на початок (першу стадію, етап) реалізації норм кримінального 

процесуального права у формі застосування, тобто у тій, що здійснюється 

учасниками кримінального провадження, наділеними владними 

повноваженнями. Щоб розпочати застосування процесуальної норми слід 

з’ясувати її зміст. Ми не розглядатимемо тут питання щодо тлумачення 

норм права. Воно розглядалося у багатьох наукових роботах, у тому числі 

і на монографічному рівні [35; 85; 325].  

Нас цікавить інше питання: чи може слідчий, прокурор, суддя 

розраховувати на роз’яснення йому змісту норм кримінального 

процесуального права іншим фахівцем у галузі права, наприклад, ученим, 

суддею у відставці тощо. Йдеться про явище, яке в юридичній науці 

іменують правовою експертизою. Щодо останньої висловлено позиції як 

«за» [131, с. 112-123; 205], так і «проти» [173; 175]. Не здійснюючи огляд 

аргументів, наведених авторами у багатьох публікаціях, висловимо власні 

думки з цієї тематики, зважаючи на ефективність реалізації норм 

кримінального процесуального права усіма учасниками кримінального 

провадження. 

1. Висновок експерта є процесуальним джерелом доказів (ч. 2 ст. 84 

КПК). Доказами ж у кримінальному провадженні є фактичні дані, 

отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, 

прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність 

                                                           
1
 Пам’ятка вручається лише заінтересованим учасникам провадження – 

підозрюваному, обвинуваченому (ч. 8 ст. 42 КПК) та потерпілому (абз. 2 ч. 2 ст. 55 

КПК). 
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фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження та підлягають доказуванню (ч. 1 ст. 84 КПК). Зрозуміло, 

що у такій якості висновок правової експертизи не є джерелом доказів, а 

відтак, і дані, що в ньому містяться, не є доказами. З цього випливає, що 

правова експертиза має іншу природу, ніж «звичайна» експертиза
1
. 

Правова експертиза вирішує питання права, а не факту. Хоча, з 

іншого боку, висновки з певних норм права можуть мати наслідком і 

зміну раніше існуючих підходів до встановлення фактичних обставин 

кримінального провадження. Це може мати місце, наприклад, у разі 

роз’яснення змісту правових норм, що регулюють процедуру, якщо 

роз’яснення робить можливим повніше дослідження обставин 

провадження. 

2. Залучений сторонами на договірних (оплатних) засадах експерт з 

питань права, найімовірніше, буде заінтересований надати висновок, 

який би задовольнив «замовника». У змагальному кримінальному процесі 

неупередженим «замовником» висновку правової експертизи є лише суд. 

Але наразі у суду є можливості отримати такий висновок від членів 

науково-консультативних рад, від окремих учених чи цілих колективів. 

Навряд чи правильним буде те, що суд змушуватиме науковців у галузі 

права надати висновок під страхом кримінальної відповідальності за 

відмову в цьому або за надання завідомо неправдивого висновку. 

Особливу складність становитиме з’ясування питання про завідомість 

неправдивості висновку, адже в ньому буде викладено особисту думку 

експерта з того чи іншого питання права. Думки ж учених-правників 

можуть не збігатися. А запровадження «єдино правильної» методики 

здійснення правової експертизи не є можливим. 

3. Як було вже нами доведено, кримінальний процес складається із 

сукупності процесів реалізації норм кримінального процесуального права 

                                                           
1
 Чинний КПК не допускає проведення експертизи для з’ясування питань права 

(ч. 1 ст. 242). 
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усіма учасниками. В. О. Навроцький правильно зазначає, що звертатися 

до фахівців у галузі права за висновком з приводу конкретної справи 

вправі кожний, хто є учасником процесу і має потребу в допомозі для 

того, щоб сформувати, обґрунтувати, сформулювати власну правову 

позицію [205]. Але кожен учасник кримінального провадження, в тому 

числі й заінтересований у результатах провадження, як громадянин 

вправі звернутися до фахівця в галузі права у рамках надання правової 

консультації з певного питання. 

Повертаючись до стадійності процесів реалізації норм 

кримінального процесуального права, зазначимо, що традиційні для 

реалізації норм матеріального права стадії (встановлення фактичних 

обставин, вибір норми права, прийняття рішення у справі) у цих процесах 

не можуть існувати. Учасники кримінального провадження можуть 

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

провадження, можуть самостійно чи за допомогою адвоката обрати 

норму права. А ось прийняття рішень у кримінальному провадженні є 

винятковою компетенцією суб’єктів, наділених владними 

повноваженнями. Крім того, якщо в кримінальному провадженні 

застосовується одна (частіше за все) норма матеріального права до однієї 

фактичної ситуації, то норми кримінального процесуального права в 

одному провадженні можуть реалізовуватися різними його учасниками 

неодноразово. Після з’ясування фактичних обставин і вибору 

процесуальної норми учасник не вправі прийняти процесуальне рішення, 

але він може прийняти рішення «для себе» діяти у певний спосіб згідно з 

приписами норми права з огляду на можливі правові санкції. 

У результаті реалізації норми кримінального процесуального права 

мета участі у проваджені може бути реалізована більш чи менш повно. 

Для цього заінтересованому учаснику провадження почасти доводиться 

розраховувати не лише на свої сили, а й на допомогу учасника, 

наділеного владними повноваженнями. Відтак процесуальна норма, 
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адресована учаснику, не наділеному владними повноваженнями, у певних 

випадках може бути реалізована лише завдяки участі уповноваженого 

учасника. Це має місце, наприклад, у разі використання стороною 

захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, права на ознайомлення з матеріалами 

досудового розслідування до його завершення. Зазначені особи 

звертаються із клопотанням про ознайомлення з матеріалами до 

компетентних осіб. Подальше використання права на ознайомлення 

залежить від слідчого, прокурора. Спочатку ця залежність проявляється в 

отриманні дозволу від слідчого, прокурора, а потім у наданні 

безпосереднього доступу до матеріалів. 

Кримінальне процесуальне право містить також норми, які можуть 

бути реалізовані без участі слідчого, прокурора, суду. Так, приміром, 

сторона захисту до 16 березня 2018 р. мала право самостійно залучати 

експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі 

обов’язкової (ч. 2 ст. 243 КПК в редакції до 16 березня 2018 р.). 

Діяльність із залучення експерта, регламентована цією нормою, 

закінчується отриманням висновку експертизи. Але сторона захисту 

отримує висновок для того, щоб надати його на розсуд учасників 

провадження, наділених владними повноваженнями, тобто реалізація 

норми права продовжується за участю уповноважених осіб. 

Таким чином, визначити початкові, проміжні та кінцеві стадії 

реалізації норм кримінального процесуального права, що мають 

процедурний характер, неможливо. Адже закінчення реалізації однієї 

норми (частини норми) є початком реалізації іншої норми (частини тієї ж 

норми). Цей висновок узгоджується з висловленим вище положенням про 

те, що диспозиція норми кримінального процесуального права є 

гіпотезою для реалізації іншої норми права. Цей процес є безперервним і 

закінчується, як правило, лише із закінченням кримінального 

провадження. 
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Зроблені нами висновки щодо стадій реалізації норм кримінального 

процесуального права узгоджуються з висновками Н. Н. Слабоспіцької 

щодо реалізації норм трудового права. Вона пише про три стадії 

реалізації норм: стадія, яка має підготовчий характер, що включає 

визначення цілей і завдань правореалізації конкретним суб’єктом; стадія 

визначення матеріальних і процесуальних засобів, за допомогою яких в 

подальшому буде реалізована конкретна норма права; стадія реального 

здійснення суб’єктом дій з реалізації норм права [293, с. 8]. Отже, авторка 

цитованого тексту відійшла від традиційного викладу системи стадій 

реалізації норм права, останньою з яких є прийняття рішення. Очевидно, 

це пов’язано з тим, що трудове право є одночасно і матеріальним, і 

процесуальним, а традиційний підхід до стадійності реалізації норм 

стосується лише матеріального права. 

Викладене дозволяє дійти висновку про те, що визначити чітко 

стадії реалізації норм кримінального процесуального права практично 

неможливо через те, що стадії реалізації одного правового припису 

(норми) перманентно змінюють стадії реалізації іншого припису (норми). 

Тут варто зауважити, що не завжди «ланцюжок реалізацій» 

процесуальних норм досягає свого логічного завершення.  

Наявність норми кримінального процесуального права сама по собі 

ще не свідчить про те, що вона може бути цілком реалізована. Такі 

ситуації в юридичній літературі називають «тупиковою реалізацією» 

норм права. «Тупиковою» правореалізація стає тоді, коли з яких-небудь 

причин (наприклад, через відсутність чіткого процесуального механізму 

реалізації або адекватних правових засобів, тобто дефектів права) 

проявляється неможливість здійснення реальних правореалізаційних 

дій [293, с. 8]. 

Прикладом «тупикової» реалізації норм права є реалізація 

потерпілим норми, викладеної в ст. 1177 Цивільного кодексу України: 

«Шкода, завдана потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, 
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компенсується йому за рахунок Державного бюджету України у випадках 

та порядку, передбачених законом» (ч. 2). Зазначену норму викладено в 

цивільному праві, а тому можна поставити під сумнів те, до якої галузі 

права – цивільного чи кримінального процесуального – вона належить. 

Закону, який би передбачав випадки і порядок компенсації потерпілому 

шкоди, не існує. Не виключено, що це питання буде врегульоване в 

кримінальному процесуальному законі. Для ілюстрування «тупиковості» 

реалізації норми права про компенсацію шкоди потерпілому достатньо 

того, що норма, адресована потерпілому і державі, існує, але через 

відсутність процесуального механізму її реалізації не може бути втілена в 

життя. За таких умов можливою є лише одна – перша – стадія реалізації 

розглядуваної норми права, зміст якої полягає в ініціюванні потерпілим 

перед державними органами питання про компенсацію шкоди, завданої 

злочином. Наступних за цією стадій реалізації норми бути не може. 

Від «тупикової» реалізації норм права необхідно відрізняти 

реалізацію, не забезпечену ефективними процесуальними механізмами. 

Як приклад можна навести норму права, викладену у ч. 4 ст. 56 КПК, 

згідно з якою на всіх стадіях кримінального провадження потерпілий має 

право примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про 

примирення. У передбачених законом України про кримінальну 

відповідальність та КПК випадках примирення є підставою для закриття 

кримінального провадження. Однак КПК не передбачає обов’язку 

посадових осіб, наділених владними повноваженнями, надавати 

потерпілому повну інформацію щодо процедури примирення у формі 

медіації. 

Згідно з Керівними принципами № 13 для уможливлення участі 

потерпілих і правопорушників у медіації державам належить вжити всіх 

необхідних заходів із забезпечення захисту їхніх прав та повної 

поінформованості щодо таких прав. Медіація вимагає вільної та свідомої 

згоди як потерпілих, так і правопорушників, і ніколи не має 
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застосовуватися в разі існування ризику того, що медіація поставить одну 

зі сторін у невигідне становище. Треба належним чином враховувати не 

лише потенційні переваги, а й потенційні ризики медіації для обох 

сторін, зокрема для потерпілого. Відтак, слід докладати особливих зусиль 

для забезпечення чіткості, повноти та своєчасності інформації про 

медіацію між потерпілим і кривдником. Така інформація має включати: 

відомості про процес медіації як такий, про права і обов’язки учасників 

медіації та про її правові наслідки. У випадках, коли потерпілі 

опиняються в особливо уразливому становищі, їх також належить 

інформувати про можливість проведення медіації за відсутності 

безпосереднього контакту жертви з кривдником (статті 31-33 Керівних 

принципів № 13 для кращого виконання наявної Рекомендації щодо 

медіації в кримінальних cправах) [123]. 

Послуги відновного правосуддя застосовуються лише за умови, що 

це відповідає інтересам потерпілого та міркуванням безпеки, а також у 

разі наявності добровільної інформованої згоди потерпілого, яка може 

бути у будь-який час відкликана (п. «а» ч. 1 ст. 12 Директива 2012/29/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р., що встановлює 

мінімальні стандарти щодо прав, підтримки та захисту потерпілих від 

злочинів та замінює Рамкове рішення Ради 2001/220/JHA) [62, с. 141]. 

У КПК України доцільно конкретизувати положення про 

інформування потерпілого щодо його права на примирення з 

правопорушником. Зокрема, про те, що потерпілому мають бути надані 

відомості щодо: процесу медіації як такого; прав і обов’язків учасників 

медіації; її правових наслідків; можливості проведення медіації за 

відсутності безпосереднього контакту потерпілого з правопорушником; 

відкликання потерпілим у будь-який час згоди на проведення процедури 

медіації. Тут ідеться про вдосконалення процесуального механізму 

реалізації норми кримінального процесуального права, що дозволить 
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підвищити його ефективність в інтересах потерпілого на всіх стадіях 

реалізації норми. 

З метою реалізації норм процесуального права учасниками 

кримінального провадження, які не мають владних повноважень, у КПК 

мають бути якомога повніше виписані обов’язки слідчого, прокурора, 

суду. У цьому плані показовими є процесуальні норми, котрими 

встановлюються обов’язки слідчого, прокурора, що спрямовані на 

забезпечення закріплених у ст. 42 КПК прав підозрюваного: негайно 

повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою, у вчиненні якого 

злочину він підозрюється (ч. 4 ст. 208); роз’яснити підозрюваному його 

права (ч. 2 ст. 20); у разі затримання роз’яснити право мати захисника, 

отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не 

говорити нічого з приводу підозри, негайно повідомити інших осіб про 

затримання і місце перебування, вимагати перевірку обґрунтованості 

затримання та інші процесуальні права (ч. 4 ст. 208); після повідомлення 

про права детально роз’яснити кожне із зазначених прав (ч. 3 ст. 276); 

перед проведенням слідчої (розшукової) дії підозрюваному, який бере у 

ній участь, роз’яснюються його права (ч. 3.ст. 223); забезпечити право на 

кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного 

захисника (ч. 2 ст. 20); у відповідних випадках виносити постанову, якою 

доручати відповідному органу (установі), уповноваженому законом на 

надання безоплатної правової допомоги, призначити адвоката для 

здійснення захисту за призначенням та забезпечити його прибуття у 

зазначені у постанові час і місце для участі у кримінальному провадженні 

(ч. 2 ст. 49); негайно повідомити про факт затримання особи орган 

(установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової 

допомоги (ч. 4 ст. 213); негайно повідомити відповідний орган 

(установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової 

допомоги про неприбуття в установлений законодавством строк 

захисника, призначеного органом (установою), уповноваженим законом 
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на надання безоплатної правової допомоги (ч. 4 ст. 213); зупинити допит 

підозрюваного одразу після відмови підозрюваного відповідати на 

запитання, давати показання (ч. 4 ст. 224);  здійснити перевірку для 

вирішення питання про відповідальність винуватих осіб у разі наявності 

підстав для обґрунтованої підозри, що доставлення затриманої особи 

тривало довше, ніж це необхідно (ч. 3 ст. 210)
1
. 

Окремим різновидом «тупикової» реалізації норм кримінального 

процесуального права є реалізація норми особою, яка не є адресатом 

існуючої норми, або особою, наділеною процесуальним статусом, яка 

намагається «реалізувати» неіснуючу норму права. Як у випадку спроби 

реалізації норми права не її адресатом, так і випадку реалізації норми, 

яка, на думку особи, існує в законі, реалізація обмежується лише стадією 

ініціювання відповідного питання. Адже як в першому, так і в другому 

випадку компетентний державний орган або його посадова особа 

повинна відмовити в задоволенні клопотання щодо здійснення дій чи 

прийняття рішень. 

На основі здійсненого у цьому підрозділі дослідження можна 

зробити такі висновки: у кримінальному процесі змагальної форми його 

заінтересовані суб’єкти мають змогу використовувати свої права, не 

вступаючи у процесуальні відносини з «компетентними» суб’єктами, які 

здійснюють досудове розслідування та відомчий контроль і 

прокурорський нагляд; кримінальний процес є сукупністю окремих 

відносно самостійних процесів реалізації норм права усіма його 

учасниками; процеси реалізації норм процесуального права лише умовно 

можна поділити на стадії. Динамічність кримінального провадження 

обумовлює перманентне «перетікання» однієї стадії в іншу, що позбавляє 

практичного сенсу поділ процесів реалізації окремих норм кримінального 

процесуального права на стадії. 

                                                           
1
 Більш детально див. [178] . 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Критерію, за яким можна би було відмежувати кримінальну 

процесуальну діяльність державних (компетентних) органів із 

застосування норм права від процесуальної діяльності решти учасників, 

здійснюваних в інших формах реалізації цих норм, не існує. Втім, такий 

критерій і неможливо визначити через те, що як норми кримінального 

процесуального права, так і діяльності різноманітних учасників з їх 

реалізації є тісно взаємопов’язаними. А діяльність окремих учасників 

утворюють певну єдність – кримінальну процесуальну діяльність, яка і є 

діяльністю з реалізації норм кримінального процесуального права у 

різноманітних формах. 

2. Ознаками реалізації норм кримінального процесуального права є: 

реалізація норм цієї галузі права – це діяльність усіх суб’єктів 

кримінального процесу з упровадження у життя адресованих їм норм; усі 

процеси реалізації окремих норм та інших структурних елементів 

кримінального процесуального права є пов’язаними між собою від 

початку кримінального провадження до його завершення; структурні 

елементи діяльності різних суб’єктів, які реалізують норми 

кримінального процесуального права, є різними за обсягом; кожний із 

суб’єктів, незалежно від того, яку класифікаційну групу - суб’єктів, які 

ведуть кримінальне провадження, чи суб’єктів, які є заінтересованими у 

його результатах, - має можливість здійснювати певну «автономну» 

діяльність з реалізації норм кримінального процесуального права, а також 

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

інтереси. 

3. Засадами реалізації норм кримінального процесуального права є: 

заборона реалізації нечинних норм кримінального процесуального права; 
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реалізація норм лише належними суб’єктами; зведення до мінімуму 

формалізму; допустимість реалізації норм права за аналогією і розсуду 

суб’єктів реалізації норм процесуального права. 

4. Суб’єкт кримінального провадження має можливість реалізувати 

норми кримінального процесуального права за наявності принаймні двох 

умов: наявність кримінальної процесуальної правосуб’єктності, що 

складається із правоздатності, дієздатності і деліктоздатності; допущення 

у законі можливості реалізації норм кримінального процесуального права 

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

5. Зайва формалізація у реалізації норм кримінального 

процесуального права призводить до зменшення швидкості процесу. 

Водночас дотримання принципу процесуальної економії (раціонального 

ведення кримінального провадження) пришвидшує процес і зменшує 

рівень формалізму в реалізації норм процесуального права. Дотримання 

формальностей, які не є надмірними, є корисним для досягнення 

справедливості у провадженні. 

6. Необґрунтоване або недостатньо обґрунтоване рішення, в якому 

реалізуються норми кримінального процесуального права, у судовій, 

слідчій та прокурорській практиці іноді є способом приховування 

формалізму (в негативному значенні цього слова) в діяльності з реалізації 

норм права. Якщо в рішенні йдеться про істотне обмеження саме таких 

прав, то «ступінь» його обґрунтованості має бути достатньо високим, аби 

переконати дотичних до нього суб’єктів у потребі ухвалення саме такого 

рішення. Тобто переконливість саме такого, а не іншого застосування 

норми процесуального права повинна мати стандарт «поза розумним 

сумнівом».  

7. «Неформальні практики» реалізації кримінальних процесуальних 

норм класифікуються за кількома підставами: залежно від психічного 

ставлення суб’єкта до потреби дотримання вимог норми – умисні і 

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

кримінальних провадженнях – одиничні і звичні (традиційні).  

8. Норми кримінального процесуального права, встановлюючи 

механізм реалізації норм кримінального права, потребують власної 

реалізації у різних формах. Причому процеси реалізації процесуальних 

норм можуть бути регламентовані (як, наприклад, процес застосування) 

або відбуватися без спеціальної регламентації. У останньому випадку 

говорять про відсутність правового механізму реалізації норми. 

9. Процеси реалізації норм кримінального права тісно пов’язані з 

процесами реалізації норм процесуального права. У змагальному 

кримінальному процесі суб’єкти, не наділені владними повноваженнями, 

по-перше, мають можливість самостійно реалізовувати (за винятком 

застосування) процесуальні норми права; по-друге, вони не мають права 

застосовувати або в будь-якій іншій формі реалізовувати норми 

кримінального права (за винятком дотримання кримінально-правових 

заборон). 

10. Використання своїх прав фізичною чи юридичною особою, яка 

є заінтересованою у результатах кримінального провадження, є тісно 

пов’язаним із діяльністю компетентних суб’єктів. Реалізація 

суб’єктивного права у формі використання не має сенсу без 

«легітимізації» результатів такого процесу. А легітимізованими вони 

можуть бути лише після визнання їх тими компетентними суб’єктами, які 

вправі приймати кримінальні процесуальні рішення за результатами 

кримінального провадження. 

11. Визначити початкові, проміжні та кінцеві стадії реалізації норм 

кримінального процесуального права, що мають процедурний характер, 

неможливо. Адже закінчення реалізації однієї норми (частини норми) є 

початком реалізації іншої норми (частини норми). Динамічність 

кримінального провадження обумовлює перманентне «перетікання» 

однієї стадії в іншу, що позбавляє практичного сенсу поділ процесів 
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реалізації окремих норм кримінального процесуального права на стадії. 

Цей процес є безперервним і завершується лише із закінченням 

кримінального провадження. 

Основні результати розділу опубліковані у працях [91; 92; 94; 96; 

97-99; 103-105; 108; 110; 112; 113; 118; 119]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ РІЗНОВИДІВ НОРМ  

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

3.1. Реалізація нетипових норм кримінального процесуального 

права 

 

3.1.1. Особливості реалізації норм-засад кримінального 

процесуального права 

На перший погляд, категорія «норма кримінального 

процесуального права» навряд чи належить до тих галузей кримінального 

процесу, до яких проявляється значний інтерес як теоретиків, так і 

практиків. Між тим питання реалізації окремих різновидів норм 

кримінального процесуального права наразі є чи не найголовнішим, 

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

Усі норми кримінального процесуального права можна 

класифікувати за кількома підставами. Однією із таких підстав є зміст 

питань, урегульованих процесуальними нормами. 

Так, М. Л. Якуб вважає, що у кримінальному процесуальному праві 

можна виокремити дві групи норм: ті, що визначають завдання криміна-

льного судочинства, обов’язок початку кримінального провадження
1
 і 

розкриття злочину, вимогу повноти, всебічності та об’єктивності 

дослідження, коло обставин, які підлягають доказуванню, регулюють 

оцінку доказів, коло питань, що підлягають вирішенню на нараді суддів 

під час постановлення вироку, та інші правила, які безпосередньо 

стосуються діяльності слідчих і судових органів, її змісту; ті, що 

встановлюють порядок кримінального судочинства, його форму; 

регулюють слідчу і судову діяльність не безпосередньо - її зміст, а через 

                                                           
1
 У роботі цього автора йдеться про порушення кримінальної справи, що в 

чинному КПК означає початок кримінального провадження. 
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регламентацію процесуальних умов проведення як цієї діяльності в 

цілому, так і кожної окремої слідчої або судової дії, їх зв’язку й 

послідовності [388, с. 7]. 

Поділ кримінально-процесуальних норм на такі дві групи, на думку 

М. Л. Якуба, є чітко вираженим у законі під час визначення підстав до 

скасування або зміни вироку судом інстанції вищого рівня, якими є: 

однобічність або неповнота дізнання, попереднього (тепер досудового - 

С. К.) чи судового слідства; невідповідність висновків суду, викладених у 

вироку, фактичним обставинам справи [388, с. 7]. 

Автор, наводячи перелік питань, урегульованих нормами криміна-

льного процесуального права, які віднесені ним до першої групи, тим са-

мим підкреслює їх загальний характер. Такі положення, як «обов’язок 

початку кримінального провадження і розкриття злочину», «вимога 

повноти, всебічності і об’єктивності дослідження» визначаються у теорії 

як засади
1
 кримінального процесу. По суті, більшість зазначених 

М. Л. Якубом у першій групі норм є нормами-засадами. Вони 

безпосередньо не регулюють порядок провадження окремих 

процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень та кримінальне 

провадження в цілому, але мають вирішальне значення як для 

формулювання всіх інших кримінальних процесуальних норм, так і для 

практики їх реалізації. Закріплені у кримінальному процесуальному 

законодавстві засади «набувають значення лише нормативних 

узагальнень і, будучи нормативними узагальненнями, здійснюють 

відповідний вплив на виникле процесуальне правовідношення через усі 

норми й інститути процесуального права, стосуються усіх норм і 

процесуальних інститутів і разом з тим утворюють єдину процесуальну 

тканину» [191, с. 77-78]. Тому М. С. Строгович зазначав, що «принципи 

                                                           
1
 Не вдаючись до дискусії щодо співвідношення понять та термінів 

«принципи» і «засади» (це не має вирішального значення для виконання завдань 

нашого дослідження), вживатимемо їх як тотожні. 
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кримінального процесу - це кримінально-процесуальні норми загального 

і визначального характеру щодо інших кримінально-процесуальних 

норм; вони отримують конкретизацію і деталізацію в більш приватних 

процесуальних нормах, що належать до окремих інститутів 

кримінального процесу і до окремих його стадій» [307, с. 124]. 

У відповідних нормах кримінального процесуального права 

законодавець формулює засади (принципи) кримінального процесу. 

О. А. Коваль зазначає, що законодавець використовує три основних 

способи відображення змісту засад процесуального права у законі: 

закріплення принципу права відображенням його змісту в одній або 

кількох статтях; пряме відображення відповідного принципу 

процесуального права в тексті статті; «розчинення» змісту відповідного 

принципу права у багатьох статтях [129, с. 8]. Це підкреслює 

загальновизнане положення про те, що норми права можуть міститися в 

одній або кількох статтях закону. 

Відразу зазначимо, що засадам кримінального процесу присвячено 

багато теоретичних робіт. В одних із них розглянуто загальні теоретичні 

питання щодо поняття та системи процесуальних засад [156; 157; 187], в 

інших - окремі принципи, що складають систему [53; 60; 61; 146; 167]. 

Дана обставина виключає необхідність вдаватися до ґрунтовного 

дослідження загальних питань визначення поняття засад кримінального 

процесу. Аналіз теоретичної літератури, наведеної у двох попередніх 

посиланнях, свідчить, що предметом усіх цих досліджень були засади у 

розумінні загальних (фундаментальних) положень кримінального 

процесу, а от норми, в яких вони викладаються, та питання особливостей 

їх реалізації аналізу не піддавалися. 

Між тим у процесі реалізації норм права норми-принципи (засади) є 

орієнтиром при тлумаченні норм права. Особа, яка здійснює тлумачення, 

має прагнути того варіанта тлумачення, який найкраще вписується в 

чинну правову систему. Тому найбільш обґрунтованим є той варіант, 
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який узгоджується з принципами права, що мають глибоке 

системоутворювальне значення. При встановленні змісту закону (mens, 

sententia, vis ac potestas legis) інтерпретатор має виходити з припущення, 

що він спрямований на забезпечення дії принципів права, а не на їх 

заперечення; є підставами для перегляду правових актів. Посилання на 

принципи може допомогти усунути порушення прав, що їх припустилися 

під час прийняття та застосування норм права. …; допомагають при 

подоланні юридичних недоліків (дефектів) – прогалин і колізій в 

законодавстві, застарілого характеру норм. Традиційно використання 

принципів права пов’язується із подоланням прогалин у законодавстві. 

Одним із засобів вирішення цієї проблеми є застосування аналогії права, 

тобто вирішення справи (за наявності прогалини і відсутності 

«аналогічної» правової норми) на основі загальних або галузевих 

принципів права. Важливо зазначити, що в цьому випадку суб’єкт 

правозастосування не може прийняти рішення, посилаючись лише на 

принцип: на основі принципу як стандарту він має спочатку 

запропонувати правило з чітко сформульованими умовами його дії і 

наслідками, діючи при цьому замість законодавця, і вже на підставі цього 

правила вирішити конкретну справу. 

Принципи права сприяють також подоланню колізій у 

законодавстві. Основні колізійні правила (більш пізній закон скасовує 

дію більш раннього, акт вищої юридичної сили скасовує дію акта меншої 

юридичної сили, спеціальний закон скасовує дію загального та ін.) 

існують протягом багатьох століть у різних правових системах світу та 

завдяки своїй імперативності розглядаються як загальні принципи права. 

Крім того, принципи права можуть використовуватися при подоланні 

колізії у разі збігу колізій (наприклад, при збігу темпоральної та 

змістовної або ієрархічної і змістовної колізій), а також у разі, якщо вибір 

між конфліктуючими нормами неможливо зробити на підставі 
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традиційних правил (наприклад, у випадку колізії спеціальних норм) [73, 

с. 79]
1
. 

Зважаючи на таку важливу для правореалізації роль норм-засад, 

зосередимо основну увагу на питаннях, чи повинні ці норми міститися у 

формі статей окремої глави у КПК, і якщо повинні, то які саме. 

Традиційно склалося, що вітчизняне кримінально-процесуальне за-

конодавство за радянського періоду містило норми з основними поло-

женнями, що мали значення для всього кримінального процесу. У КПК 

1922 і 1927 років такі норми містилися у Главі 1 [345; 348]. КПК 1960 р. 

не відходив від цієї традиції. Основні положення Глави 1 зазначених 

кодексів містили норми, присвячені визначенню чинності закону у часі 

(ст. 2 КПК 1922 і 1927 років); неприпустимості притягнення особи до 

кримінальної відповідальності двічі за те ж саме діяння (ст. 3 в обох 

КПК) та ін. Окремі з цих основних положень називали принципами 

кримінального процесу. Так, наприклад, принцип гласності було 

сформульовано у ст. 19 КПК 1922 р. і ст. 20 КПК 1927 р. (у КПК 1960 р. 

теж ст. 20); принцип державної мови кримінального судочинства - у ст. 

22 КПК 1927 р. і ст. 23 КПК 1927 р. (ст. 19 КПК 1960 р.). Однак 

принципи (засади) кримінального процесу в усіх вітчизняних КПК в 

окрему главу не виділялися. Тут виникає запитання: чому принциповим 

положенням кримінального судочинства у КПК ніколи не виділялося 

окремої глави ? Річ тут, очевидно, у дотриманні під час формування глав 

кодексів правил законодавчої техніки. 

Саме цим можна пояснити, що положення «порядок провадження 

кримінальних справ у судово-слідчих установах Української РСР визна-

чається цим Кодексом» (ст. 1 КПК 1927 р.) та інші містяться в одній главі 

із положеннями, які у теорії кримінального процесу розглядали і досі 

                                                           
1
 Більшість опитаних практичних співробітників зазначили, що вони часто 

посилаються на норми-засади, викладені у статтях 7-29 КПК (адвокати – 92 %, слідчі 

– 78 %, прокурори – 84 %, судді – 98 %). Жоден із опитаних не заявив, що він взагалі 

не посилається на норми-засади. 
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розглядають як його засади. 

Інакше розглядуване питання вирішено у чинному КПК. Розділ 1 

проекту цього законодавчого акта поділено на дві глави, перша з яких 

присвячена визначенню поняття та сфери дії кримінального 

процесуального законодавства, а друга має назву «Засади кримінального 

провадження» і містить норми, в яких сформульовано двадцять три 

положення (ст. 7 КПК).  

Видається, що такий перелік у законі (КПК) є зайвим. Переліковий 

підхід до викладення основних положень є більш характерним для 

підручників із кримінального процесу. У КПК якщо і треба розкривати 

засади, то лише викладенням їхнього змісту у відповідних статтях. 

Окремі положення, які подані як засади кримінального процесу, є 

настільки очевидними, що, на нашу думку, їх розкриття має більше 

академічний характер, а не суворо нормативний. Як приклад доцільно 

навести зміст ч. 1 ст. 9 КПК: «Під час кримінального провадження суд, 

слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, 

слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані 

неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, вимог інших актів законодавства». Але ж здійснення 

діяльності без урахування положень законів, у тому числі і 

кримінального процесуального, не можна вважати кримінальним 

процесом. 

Багато принципових (засадничих) положень глави 2 КПК є 

тотожними відповідним положенням Конституції України (розділ 2) та 

міжнародних договорів, наприклад, право людини на свободу і особисту 

недоторканність, недоторканність житла тощо. Уявляється, що дублю-

вання вже чинних конституційних положень, що є нормами прямої дії, у 

галузевому, в тому числі й у кримінальному процесуальному 

законодавстві позбавлене сенсу. Такий підхід призводить до 
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нагромадження нормативного матеріалу і, як наслідок, до труднощів у 

його використанні практичними працівниками органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду. В. Д. Бринцев з цього приводу 

зазначає, що «саме виконанням міжнародних зобов’язань України 

зумовлено детальне розкриття загальних засад кримінального 

провадження у 22-х статтях Глави 2 Кодексу. У зв’язку з цим складається 

враження щодо переобтяження процесуальних норм, що регламентують 

провадження у кримінальних справах, дублюванням конституційних 

положень і конкретних норм законодавства про судоустрій. Для чіткого 

унормування було б доцільним у новому Кодексі відтворити лише норми 

міжнародних актів і суто процесуальні засади, що стосуються 

кримінального судочинства, маючи на увазі наявність єдиних засад 

(принципів) судочинства, установлених Основним Законом України і в 

уніфікованому вигляді для всіх судових юрисдикцій, викладених у законі 

про судоустрій. Це в першу чергу стосується: законності, поваги до 

людської гідності, публічності, гласності і відкритості, верховенства 

права (п. п. 1, 2, 4, 18, 20 ст. 7 КПК України)» [28, с. 119]. 

Вважати права суб’єктів кримінального процесу засадами 

останнього не зовсім правильно. На думку Л. М. Лобойка, «права 

суб’єктів кримінального процесу та презумпцію невиннуватості 

обвинуваченого треба розцінювати не як принципи кримінального 

процесу, а як конституційні гарантії правового статусу особи в державі (у 

тому числі й у галузі кримінального процесу)» [172, с. 166]. 

У державах з усталеними правовими системами, напирклад, у 

Франції, поряд із принципами судочинства існує поняття 

«фундаментальні основи права», під якими розуміють «права і свободи, 

що лежать в основі існування будь-якого демократичного 

суспільства» [69, с. 92]. До того ж принципи кримінального процесу 

повинні відображати його динамічні характеристики [69, с. 92]. 

Глава 2 КПК має назву «Засади кримінального провадження» (у 
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Конституції України вжито термін «засади судочинства») і містить 

двадцять три відповідних (засадничих) положення: одна норма 

загального характеру, в якій викладено перелік засад; наступні двадцять 

дві регламентують конкретні засади кримінального провадження. 

Виникають запитання: чи не забагато стільки засад, чи не нівелюється від 

значної кількості засад їх принципове значення? 

Правильну відповідь на ці запитання дає В. Т. Маляренко, зазнача-

ючи, що «чим більше принципів, то менше їхнє значення, бо більше їхня 

розмитість. ... Засади кримінального судочинства - це фундамент, на 

якому повинні будуватися всі інші правила кримінального процесу, і їх 

має бути стільки, скільки вимагають умови життя суспільства» [186, 

с. 43]. Таку саму позицію займають й іноземні вчені-процесуалісти. Так, 

Л. А. Александрова пише, що принципів має бути небагато - як 

незамінних підвалин права, об’єктивних за своєю природою і таких, що 

віддзеркалюють рівень розвитку суспільства [5, с. 46]. 

Важко визначити критерій, за яким формувалася система 

принципів кримінального процесу в перебігу підготовки до прийняття 

чинного КПК. Так, наприклад, його розробники включили до системи із 

двадцяти двох засад лише вісім із тих дев’яти, врегульованих ст. 129 

Конституції України. Одна із них - «забезпечення доведеності вини» - в 

КПК не має самостійного характеру, а включена як складова частина до 

загальної засади «презумпція невинуватості та забезпечення доведеності 

вини».  

Для забезпечення повноти дослідження доцільно проаналізувати, 

яким чином питання врегулювання засад кримінального процесу 

вирішуються у КПК інших держав. Аналіз текстів кодифікованих актів 

надає підстави для висновку, що КПК держав, які виникли на теренах 

СРСР, містять окремі глави, подібні главі 2 КПК України. Так, глава 2 

КПК Російської Федерації [343] має назву «Принципи кримінального 

судочинства», глава 2 КПК Республіки Молдова [340] - «Загальні 
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принципи кримінального судочинства», глави 2 КПК Республіки 

Бєларусь [338] і Республіки Казахстан [339] - «Завдання і принципи 

кримінального процесу», глави 2 Киргизької Республіки [335] і 

Республіки Узбекистан [342] – «Принципи кримінального процесу». 

КПК інших пострадянських держав, хоча і не містять глав зі словом 

«принципи» («засади») у назві, все одно в одній із перших глав 

врегульовують загальні питання кримінального провадження. Прикладом 

є глава 1 «Основні положення» КПК Республіки Таджикистан [341]. 

Загальні положення, що, по суті, є засадами кримінального провадження, 

врегульовані й у розділі 1 КПК Литви [336], хоча він має назву 

«Пояснювальні статті щодо ведення кримінального процесу». 

КПК ФРН [349] взагалі не містить глав і статей, у яких би були 

сформульовані засади німецького кримінального процесу. 

Питання про існування норм-засад у КПК чи виключення їх із 

цього кодифікованого акта є доволі складним, особливо з огляду на те, 

що у теорії кримінального процесу проблема кількісного і якісного 

принципових правових положень до цього часу однозначно не вирішена. 

Попри існування значної кількості наукових досліджень серед учених до 

цього часу не склалося єдності думок щодо їх кількості. 

Так, наприклад, Т. М. Добровольська нараховує сімнадцять 

принципів кримінального процесу [63, с. 38-41], М.М. Михеєнко, В.Т. 

Нор, В.П. Шибіко - двадцять три [194, с. 37-38], В. М. Тертишник, 

поступово розширюючи кількість принципів, дійшов від двадцяти двох у 

1999 р. [319, с. 30-31] до тридцяти дев’яти у 2003 р. [317, с. 88-89]. 

Основною причиною невизначеності щодо кількості засад 

кримінального провадження, на думку Л. М. Лобойка, є те, що «система 

принципів визначається кожним ученим довільно, а часто і у власних 

вузьких наукових інтересах. При цьому всі вчені, які якимсь чином (на 

монографічному рівні чи на рівні наукової статті) торкалися 

розглядуваної проблеми, сходяться в тому, що головною ознакою 
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принципу кримінального процесу є його фундаментальність для всієї 

процесуальної системи. Але коли ці ж вчені дають перелік положень, що, 

на їх думку, є принципами процесу, головна ознака принципу зникає з їх 

поля зору і до переліку включаються настільки дрібні правові положення, 

що не можуть претендувати на роль принципів» [174, с. 160]. 

З такою позицією важко не погодитися. Так, наприклад, 

В. М. Тертишник у 1999 р. включав до системи принципів процесу 

«забезпечення ознайомлення обвинуваченого з … матеріалами 

кримінальної справи» по завершенні попереднього (наразі – досудового – 

С. К.) розслідування [319, с. 31]. Це правове положення не можна 

розглядати як принцип (засаду) кримінального процесу, оскільки воно є 

складовою частиною засади змагальності. Ознайомлення з матеріалами 

досудового розслідування є цінним не саме по собі, а лише у контексті 

того, що особі потрібно знати, від чого захищатися. Отже, зазначене 

правило є лише структурним елементом засади змагальності. На користь 

цього свідчить і те, що воно було сформульоване не в Основних 

положеннях КПК 1960 р., а у главах стосовно врегулювання досудового 

розслідування. 

До системи засад кримінального процесу не можна віднести й такі 

положення, що є притаманними для будь-якої людської діяльності 

(науковість, ефективність тощо), адже вони лежать поза межами криміна-

льного процесу, на що ще в 1971 р. звертала увагу Т. М. 

Добровольська [63, с. 37]. Не є засадою кримінального процесу і 

процесуальна економія, адже економія сил і засобів є бажаною не лише 

для кримінальної процесуальної, а й для будь-якої іншої діяльності, 

незалежно від того здійснюється вона у правових чи інших формах. 

Вирішуючи питання про запровадження у кримінальне 

процесуальне законодавство норм-засад, на нашу думку, варто було ви-

ходити з такого. 

По-перше, засади кримінального процесу в силу свого 
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фундаментального значення для забезпечення ефективного 

функціонування кримінального процесу і дотримання при цьому прав і 

законних інтересів громадян, а також, виходячи з багаторічних традицій 

формування нормативного матеріалу у кодифікованих нормативно-

правових актах, повинні відображатися у КПК України на самому його 

початку. Це має місце у чинному КПК. 

По-друге, норми-засади, які у вигляді спеціальних статей розміщені 

у КПК, не повинні дублювати норми, якими визначаються конституційні 

права громадян. Йдеться про те, що у КПК України як засади повинні 

були бути врегульовані такі правові положення, які б ідентифікували 

юридичний процес як кримінальний і підкреслювали його динамічність 

та логічний, закономірний розвиток у часі. Такими положеннями, на наш 

погляд, мали би стати публічність (офіційність), змагальність, 

диспозитивність, завершення кримінального провадження протягом ро-

зумного строку, неприпустимість подвійного покарання
1
, обов’язковість 

вирішення обвинувачення судом. 

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що критерієм 

віднесення тих чи інших кримінальних процесуальних норм до норм-

засад є саме їх абстрактність. Водночас варто пам’ятати, що ці норми в 

силу їхньої абстрактності відіграють роль своєрідних гіпотез для всіх 

інших кримінальних процесуальних норм. І це положення має 

враховуватися в перебігу реалізації усіх «типових» норм кримінального 

процесуального права.  

Крім того, загальні засади кримінального провадження, визначені 

частиною першою ст. 7 КПК, можуть бути реалізовані і як самостійні у 

разі, якщо положення КПК не регулюють або неоднозначно регулюють 

питання кримінального провадження (ч. 6 ст. 9 КПК). І хоча в цій нормі 

йдеться лише про одну з форм реалізації норм-засад кримінального 

                                                           
1
 У чинному КПК ця засада сформульована як «заборона двічі притягувати до 

кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення». 
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процесуального права – застосування – ці норми можуть реалізовуватися 

також в інших формах. Однак у силу абстрактності норм-засад 

неуповноважені учасники можуть дуже широко тлумачити їхній зміст, 

що може призвести до виходу за межі правових приписів конкретних 

норм. Адже зазначені учасники можуть визначити для себе умови, які, на 

їхню думку, є суттєвими в плані впливу на початок дії диспозиції норми 

кримінального процесуального права. 

Завершуючи аналіз процесу реалізації норм-засад процесуального 

права, варто звернути увагу на одну важливу особливість їх значення як 

гіпотези для інших норм права. У гіпотезі, як відомо, викладаються 

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

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

присутньою протягом всього часу кримінального провадження. Якщо 

тільки під час провадження буде з’ясовано, що відсутній склад чи подія 

кримінального правопорушення, то констатується відсутність умов для 

подальшої реалізації норм кримінального процесуального права, за 

винятком норм, що регламентують порядок закриття кримінального 

провадження. А ось під час реалізації норми-засади кримінального 

процесуального права, застосовуючи типову норму, кожного разу 

потрібно зважати на те, що норм-засад в КПК є двадцять дві. В інших 

правових джерелах також є норми-засади, які теж підлягають реалізації. 

Однак не кожна норма-засада є умовою реалізації окремих типових норм. 

Хоча, з іншого боку, суб’єкт, реалізуючи певну норму кримінального 

процесуального права, повинен перевірити, наскільки ця норма 

узгоджується з нормами-засадами. 

 

3.1.2. Роль норм-дефініцій у реалізації інших норм кримінального 

процесуального права 
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Потреба звернення до питання про норми-дефініції в контексті 

реалізації норм кримінального процесуального права обумовлена 

кількома обставинами.  

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

змісту, закладеного законодавцем у кримінальні процесуальні норми 

через застосування уніфікованого категоріального апарату. Таку ж 

функцію виконує і автентичне, тобто «авторське» офіційне тлумачення 

норм права. У зв’язку з цим науковий інтерес становить питання про те, 

чи можна вважати норми-дефініції інструментом, використання якого 

дозволяє правильно тлумачити інші процесуальні норми і якщо так, то чи 

всі норми – типові і нетипові (оперативні норми, норми-засади, власне 

норми-дефініції тощо) – чи лише типові ? 

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

якими повинні визначатися підстави і порядок здійснення певних 

процедур, то неабиякий інтерес становить питання про доцільність 

запровадження до кримінального процесуального права норм-дефініцій, 

які безпосередньо не визначають підстав і порядку провадження 

процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. 

По-третє, реалізація норм кримінального процесуального права, на 

відміну від норм кримінального (матеріального) права, здійснюється не 

лише у формі застосування, а й у інших формах – дотримання, 

використання, виконання. В останніх формах норми права реалізують 

особи, не наділені владними повноваженнями. Тому виникає питання 

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

лише компетентні органи і посадові особи чи й інші учасники 

кримінального провадження ? 

З’ясування лише цих трьох аспектів норм-дефініцій дозволить 

отримати наукові результати, що можуть бути корисними для реалізації 

норм кримінального процесуального права усіма учасниками 

кримінального провадження. 
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У вітчизняній юридичній літературі питанню використання у праві 

дефініцій (легальних визначень понять) приділено мало уваги
1
. 

А. Хворостянкіна, вивчивши це питання, з’ясувала, що «в більшості 

джерел зазначене питання розглядається лише в контексті правил 

юридичної техніки, наводяться окремі приклади невдалих (з точки зору 

логіки та юридичної мови) дефініцій» [360, с. 28]. У літературі з 

кримінального процесу питання використання правових дефініцій взагалі 

є малодослідженим. Серед наукових джерел останніх років є лише 

нечисленні роботи, присвячені питанням розкриття змісту термінів, що 

вживаються у кримінальному процесуальному праві [286, с. 99-101]. А 

ось питання про те, яку роль відіграють норми-дефініції для реалізації 

інших кримінальних процесуальних норм, у теорії кримінального 

процесу залишається недослідженим. 

Норми-дефініції як такі, що визначають категоріальний апарат, 

використовуваний законодавцем при формулюванні інших норм 

кримінального процесуального права, мають важливе значення для 

формування у слідчих, прокурорів і суддів «процесуальної» 

правосвідомості.  

КПК містить велику кількість понять, що у нормах права 

виражаються за допомогою адекватних термінів. Для формування у 

посадових осіб, які «ведуть процес» «процесуальної правосвідомості», а 

головне – для правильного застосування норм кримінального 

процесуального права, важливим є правильне розуміння зазначеними 

суб’єктами змісту, закладеного законодавцем у терміни. З’ясування 

змісту кримінальної процесуальної норми, як і будь-якої іншої норми 

права, відбувається шляхом її тлумачення. Засвоїти волю законодавця в 

окремих кримінальних процесуальних нормах можна головним чином за 

допомогою норм-дефініцій. 

                                                           
1
 Узагальнення наукових позицій щодо загальнотеоретичного поняття 

«дефініції» в праві див. [145, с. 193-203]. 
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«Правові поняття відображають важливі сторони явищ дійсності. 

Закріплені в тексті нормативно-правового акта за допомогою слів і 

словосполучень вони сприяють законному правозастосовному процесу. 

Необхідно розрізняти поняття і терміни кримінально-процесуального 

права й науки кримінального процесу. Перші функціонують у текстах 

законів та інших нормативно-правових актів, другі – у наукових працях. І 

кримінально-процесуальне право, і наука кримінального процесу 

оперують спільними поняттями, які розкриваються через дефініції. 

Наукові правові поняття відіграють допоміжну роль у правозастосовному 

процесі. Тому якщо визначення понять права і науки права не збігаються 

за змістом і кількістю ознак, для правозастосовника при тлумаченні норм 

права юридично обов’язковим є поняття, сформульоване в нормах права. 

Такий підхід детермінується специфічними властивостями права – 

формальною визначеністю і загальнообов’язковістю. Будь-яке поняття, 

«вплетене в нормативну тканину, містить у собі не просто інформацію, а 

ту інформацію, що передає державну волю» [85, с. 159-160] і сприяє 

ефективній реалізації норм кримінального процесуального права. 

Цілком очевидним є те, що принцип правової визначеності, 

точності, однозначності правової норми має для кримінального 

процесуального права суттєве значення і вважається гарантією міцного 

правопорядку, оскільки кожному суб’єкту зрозумілі його права і 

обов’язки, він має певну свободу дій і рішень у межах правового 

простору. Правовий простір, у свою чергу, задано словом, тими формами 

природної мови, які використовуються законодавцем для вираження 

загальнообов’язкових правил поведінки в певному суспільстві [183, 

с. 84].  

Прихильники правового регулювання дефініцій вказують на 

залежність якості законодавства від наявності чітких правил 

формулювання та закріплення законодавчих дефініцій [358, с. 4]. Останні 
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розглядаються як один із важливих елементів правової визначеності [354, 

с. 3].  

У кримінальному процесі, як у жодному іншому юридичному 

процесі, питання визначеності правових понять є актуальним у силу того, 

що тут права людини піддаються найбільш суворим обмеженням. Крім 

того, у кримінальному процесі для службових осіб, які його ведуть, діє 

принцип «дозволено лише те, що прямо передбачено законом». Це 

означає, що зміст термінів, вживаних у статтях закону, має бути 

однозначним, а отже, чітким і зрозумілим як для службовців 

компетентних державних органів, так і суб’єктів, яких вони залучають до 

участі у кримінальних провадженнях. 

У юридичній науковій літературі зазначається і про інші позитивні 

сторони використання у законодавстві норм-визначень.  

Так, Т. С. Подорожна пише, що визначення (дефініція) – це один із 

найважливіших засобів, що забезпечує ясність, однозначність і 

визначеність понять, які вживаються в законодавстві. З-поміж багатьох 

приписів вони посідають найважливіше місце. Дефініції не тільки 

допомагають у реалізації правил поведінки, а й постають основою для 

створення нових норм, оскільки ті повинні відповідати термінології, що 

закріплена дефініціями згідно з вимогами відповідної галузі права [234, 

с. 7]. 

На думку авторки, дефініції є елементами системи законодавства, які 

надають їй стійкості і стабільності. Саме з їхньою допомогою робляться 

зрозумілими, власне, регулятивні та охоронні приписи держави – правові 

норми. Дефініції відведено центральне місце в структурі всього тексту 

нормативно-правового акта: вона є його смисловим центром, оскільки 

все, що сказано вище, підводить читача до даного визначення, а все, що 

сказане нижче, спрямоване на пояснення і повідомлення висловленого в 

дефініції [234, с. 8]. 
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М. О. Власенко зазначає, що у правовому регулюванні значення 

дефініцій важко переоцінити. Правові поняття відіграють роль вихідного 

матеріалу, вони є орієнтирами правотворчості і реалізації юридичних 

норм та засобом акумулювання знань у юридичній науці. Правові 

дефініції надають ясність і визначеність правовим явищам та 

обставинам [34, с. 59]. 

Легальні поняття мають важливе юридичне значення: вони 

імперативним шляхом визначають обсяг (коло) суспільних відносин, що 

виступають предметом правового регулювання [220, с. 60]. 

Безумовно позитивне прагнення до забезпечення однозначності 

розуміння понять, що вживаються у кримінальному процесуальному 

праві, не повинно бути причиною великої питомої ваги нормативних 

визначень у кримінальному процесуальному законі. Інакше проблема 

невизначеності у праві через відсутність дефініцій здатна перерости у 

проблему невизначеності через їх надмірну кількість. Отже, питання про 

доцільність існування норм-дефініцій у кримінальному процесуальному 

праві варто вирішувати як з позицій якості (змістовного наповнення), так 

і з позицій розумності їхньої кількості.  

Норми-дефініції у кримінальному процесуальному праві 

визначають поняття, що є специфічними для цієї галузі права. Вони є 

проявом своєрідного автентичного тлумачення кримінальних 

процесуальних понять. Тому зміст понять, викладених у цих нормах, на 

відміну від інших, не може змінюватися в перебігу тлумачення, 

здійснюваного Верховним Судом України та іншими інституціями. 

Кожний термін, яким позначається поняття, що є предметом 

кримінального процесуального регулювання, в принципі може 

претендувати на визначення його у нормі-дефініції. Але за такого 

підходу кримінальний процесуальний закон буде перевантаженим 

статтями, що містять ці норми. 
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Перевантаженість закону дефініціями в такому разі буде 

обумовлена тим, що визначення одних понять надають, як правило, 

через визначення інших. Останні також можуть потребувати свого 

тлумачення у нормах-дефініціях. Такий підхід до нормативних 

визначень (дефініцій) здатний породити «ланцюжкову» реакцію 

формулювання дефініцій у кримінальному процесуальному законі. 

Не можна не зважати й на ту обставину, що не всі поняття 

(терміни) можуть бути розтлумаченими у законодавстві. Цілком 

очевидною є утопічність «тотального легального визначення» 

кримінальних процесуальних термінів. Певна частина їх має бути 

предметом тлумачення науковців, викладачів права і практиків. Тому 

можна погодитися з думкою В. М. Савицького про те, що «закон – не 

підручник і не теоретична робота. Він написаний з іншою метою, в 

іншому логіко-семантичному і стилістичному ключі. Захоплення 

визначеннями може заблокувати соціальне призначення закону, 

перетворити його на щось на зразок словника юридичних термінів або 

енциклопедії правових знань. Проте основні базисні поняття безумовно 

повинні отримати автентичне тлумачення, щоб потім стати вихідними у 

правозастосовній діяльності й наукових дослідженнях» [285, с. 93]. 

У чинному КПК норми-дефініції викладено в багатьох статтях. 

Одні з них містяться в окремій, спеціальній – третій – статті, інші ж, як 

правило, в частині першій статей, якими регламентуються відповідні 

поняття. Наприклад, визначення поняття «органи досудового 

розслідування» надано у ч. 1 статті 38 КПК, підозрюваного – ч. 1 ст. 42 

КПК, виправданого – ч. 1 ст. 43 КПК, захисника – ч. 1 ст. 45 КПК, 

потерпілого – ч. 1 ст. 55 КПК. 

За такого підходу до викладення дефініційних норм законодавець 

не зміг уникнути повторів і суперечностей не лише в межах КПК, а й з 

нормами-дефініціями інших кодексів. Так, наприклад, перелік «близьких 

родичів» (п. 1 ст. 3 КПК) не збігається з переліками цієї категорії осіб в 



241 
 

інших кодифікованих законодавчих актах, наприклад, у Кодексі 

адміністративного судочинства України [132] (п. 3 ч. 1 ст. 36; ч. 1 ст. 67), 

Цивільному кодексі України [363] (ч. 1 ст. 68), Цивільному 

процесуальному кодексі України [364] (п. 1 ч. 1 ст 36). 

Важко пояснити, чим керувався законодавець, виклавши одні 

норми–дефініції у ст. 3 КПК, а інші, «розпорошивши» по окремих 

статтях. 

У КПК інших держав до норм-дефініцій ставлення є 

неоднозначним. Одні з них взагалі не містять спеціальних статей, в яких 

би викладалися дефініції процесуальних понять (наприклад, КПК 

ФРН [349], КПК Латвійської Республіки [332], КПК Республіки 

Узбекистан [342] та ін.) Інші ж, навпаки, містять розгорнуті переліки 

кримінальних процесуальних понять, причому за тією ж схемою, що і в 

чинному КПК України (ст. 7 КПК Азербайджанської Республіки [333] – 

47 норм-дефініцій, ст. 6 КПК Республіки Вірменія [337] – 48, ст. 6 КПК 

Республіки Бєларусь [338] – 53, ст. 5 КПК Киргизської Республіки [335] – 

41, розділ 2 КПК Литовської Республіки [336] – 32, ст. 6 КПК Республіки 

Молдови [340] – 50, ст. 5 КПК РФ [343] – 62). 

У кодифікованих актах інших процесуальних галузей 

законодавства України існує різне ставлення до дефінітивних норм. 

Так, Цивільний процесуальний [364] та Господарський процесуальний 

кодекси [52] України не містять спеціальних статей з нормами-

дефініціями, а в Кодексі адміністративного судочинства України  [132] 

є стаття з двадцятьма чотирма нормами-дефініціями, що має назву 

«Визначення термінів» (ст. 4). 

Отже, підхід до існування норм-дефініцій у кримінальному 

процесуальному законі різних держав є різним. Він є різним і серед 

процесуальних галузей вітчизняного законодавства. У зв’язку з 

викладеним виникає проблема визначення оптимальної кількості 

норм-дефініцій у вітчизняному кримінальному процесуальному праві. 
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На перший погляд, дефініції всіх кримінальних процесуальних 

понять можна було б винести за межі закону і подати у вигляді 

додатку до нього. Такий варіант подання у законі норм-дефініцій був 

би найбільш ефективним з точки зору повноти викладення 

кримінальних  процесуальних понять. Крім того, за такого підходу 

частина кримінального процесуального закону (кодексу), що несе в 

собі основне нормативне навантаження, була би значною мірою 

скорочена і позбавлена норм-дефініцій, які не визначають ні 

процесуального статусу (прав і обов’язків) особи у кримінальному 

судочинстві, ні порядку кримінального провадження. 

Попри позитивні моменти зазначеного підходу до викладення у 

кримінальному процесуальному законі норм-дефініцій, він через свою 

громіздкість навряд чи може бути запроваджений до чинного КПК.  

Тому варто шукати інші шляхи вирішення цієї проблеми. 

Оскільки дефінітивні норми мають високий рівень узагальнення 

і є загальнообов’язковими для всіх суб’єктів кримінального 

провадження, то цілком логічною виглядає пропозиція про те, що в 

цих нормах варто визначати основні поняття, без яких кримінальний 

процес стає неможливим як явище. Якщо ж норми-дефініції 

присвячувати кожному поняттю, яке є специфічним для кримінального 

процесу, то обсяг відповідної статті закону, в якій вони міститимуться, 

може вийти за межі розумного
1
. Тому варто погодитися з 

В. М. Савицьким у тому, що закон не можна визнати підручником чи 

                                                           
1
 У науці кримінального процесу стверджується, що “точне і ясне розуміння 

юридичних термінів, у тому числі й неологізмів, успішно досягається при їх 

максимально чіткому й небагатослівному визначенні в нормативних актах. 

Презумується, що чим більшій кількості юридичних термінів даватиметься 

визначення, тим менше буде інтерпретаційних і правозастосовних помилок. 

Наявність легальних дефініцій полегшує роботу суб’єкта правотлумачення і 

правозастосування, оскільки зобов’язує їх розуміти термін саме в тому значенні, яке 

вказане законодавцем”, а також, що, “зважаючи на специфіку кримінально-

процесуальних відносин, законодавець повинен прагнути до того, щоб саме в тексті 

кримінально-процесуального закону було подано якомога більше визначень 

уживаних понять” [85, с. 173, 174; 86, с. 199, 200]. 
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теоретичною роботою. Закон створюється з іншою метою, виписується в 

іншому стилі. А захоплення дефініціями може блокувати призначення 

законодавчого акта та перетворити останній у щось схоже на словник 

правових термінів чи енциклопедію юридичних знань [285, с. 93]. Між 

тим український законодавець дещо «захопився» нормами дефініціями, 

зазначивши у ч. 2 ст. 3 КПК про те, що інші (не визначені в ч. 1 цієї 

статті) терміни, що вживаються в КПК, визначаються спеціальними 

нормами у цьому КПК та інших законах України. 

Проаналізуємо, наскільки вагомими для кримінального процесу є 

роз’яснені законодавцем у ст. 3 КПК поняття (терміни).  

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

присвячено визначенню учасників кримінального провадження, з яких 

десять – державних органів і службових осіб (суддя, суд першої інстанції, 

суд апеляційної інстанції, суд касаційної інстанції, слідчий суддя, 

слідчий, прокурор, керівник органу прокуратури, керівник органу 

досудового розслідування, головуючий), які здійснюють кримінальне 

судочинство. Враховуючи, що кримінальні процесуальні норми 

адресовано переважно саме цим учасникам провадження, можна зробити 

висновок, що винесення законодавцем відповідних норм-дефініцій в 

окрему статтю є виправданим і зручним для користування ними усіма 

учасниками в перебігу реалізації інших норм кримінального 

процесуального права. 

Інші три норми стосуються визначення певних груп учасників: 

сторін провадження (п. 19); кримінального провадження взагалі (п. 25), 

судового провадження (п. 26). Ще три норми визначають поняття 

окремих учасників: близьких родичів та членів сім’ї (п. 1), малолітньої 

особи (п. 11), неповнолітньої особи (п. 12). 

Вісім пунктів у ч. 1 ст. 3 КПК визначають терміни, якими 

позначено діяльнісні аспекти кримінального провадження (досудове 

розслідування, дізнання, судове провадження тощо). А три пункти з 
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цієї частини визначають поняття, які взагалі не повинні були 

включатися до КПК, адже регулюють питання, які не є предметом 

регулювання кримінального процесуального права. До них належать: 

«закон України про кримінальну відповідальність», «притягнення до 

кримінальної відповідальності», які є частиною предмета регулювання 

кримінального права, і «розмір мінімальної заробітної плати» – 

трудового права. 

До статті, в якій визначаються основні терміни, не включено 

дефінітивні норми, які розкривають поняття окремих кримінальних 

процесуальних документів – вироку, ухвали, постанови, апеляції, 

касаційного подання, касаційної скарги, протоколу тощо, як це було 

зроблено у аналогічній статті (ст. 32) КПК 1960 р. Стосовно цих 

процесуальних документів можна стверджувати, що вони теж є 

основними (і важливими) для кримінального провадження і вони 

врегульовані нормами глави 5 «Фіксування кримінального 

провадження. Процесуальні рішення» і глави 29 КПК «Судові 

рішення»
1
. 

Не менш важливими є й інші документи, в яких формалізуються 

процесуальні дії і процесуальні рішення органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду, наприклад, клопотання до суду про 

обрання запобіжного заходу чи іншого заходу забезпечення 

кримінального провадження тощо. Однак окремих дефінітивних норм 

у КПК їм не присвячено. 

Не вдаючись до ґрунтовного дослідження норм-дефініцій, 

викладених у чинному КПК, зазначимо, що й тут не проглядається 

якась чітка логіка у системі цих норм. Систему дефініційних норм в 

                                                           
1
 Варто зауважити, що з моменту ухвалення і набрання чинності КПК 2012 р. 

станом на 4 листопада 2017 р. до ч. 1 ст. 3 КПК внесено зміни до шести пунктів, в 

яких роз’яснено терміни, що вжиті в КПК.  
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окремій статті, розміщеній на початку КПК, можна побудувати за 

кількома критеріями. 

Так, наприклад, можна запропонувати законодавцю викласти в 

спеціальній статті норми-дефініції лише тих понять, що вживаються у 

найбільшій кількості статей (глав). Наприклад, термін «кримінальне 

провадження» вживається у КПК більше 1300 разів. Враховуючи не лише 

таку часту повторюваність поняття «кримінальне провадження», а й його 

практичну цінність для кожного провадження за конкретним 

кримінальним правопорушенням, законодавцю варто було б у 

спеціальній нормі надати визначення (дефініцію) цього поняття. 

Іншим вирішенням питання могло би стати визначення понять, що 

застосовуються при врегулюванні всіх або переважної більшості стадій 

кримінального провадження. У будь-якому разі треба зважати і на вагу 

(значення) того чи іншого поняття для кримінального процесу взагалі чи 

окремих його стадій. 

Але у зв’язку з тим, що у дослідженнях кримінального процесу в 

цілому, а також окремих його елементів переважає діяльнісний підхід, 

основна увага при реалізації норм-дефініцій під час регулювання 

кримінальних процесуальних відносин має бути приділена визначенню 

понять, що характеризують діяльність: засад, функцій, учасників, дій, 

рішень, стадій тощо. 

У кримінальному процесуальному праві існують і такі терміни, які 

визначити у нормах-дефініціях взагалі неможливо. У цьому разі 

тлумачення зазначених понять здійснюють на підставі стандартів, 

вироблених практикою розслідування і судового розгляду кримінальних 

справ. Як приклад можна навести терміни «складне провадження» та 

«особливо складне провадження» (ст. 294 КПК). Ці поняття можуть бути 

окреслені хіба що у найбільш загальних рисах, але у такий спосіб робити 

їхній опис у нормах-дефініціях кримінального процесуального права є 

заняттям безперспективним. По-перше, неможливо дати однозначне і 
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чітке визначення поняття через те, що воно є суто оціночним. По-друге, у 

цьому разі нормативне визначення того чи іншого поняття не матиме 

практичного сенсу, а на допомогу у з’ясуванні його змісту мають прийти 

різноманітні способи тлумачення норм. 

Вирішуючи питання про визначення того чи іншого поняття в 

окремій дефініційній нормі, варто враховувати, що багато понять 

протягом тривалого часу існування і реалізації відповідних кримінальних 

процесуальних норм стали загальноприйнятими і не викликають 

суперечностей у розумінні їхнього змісту (наприклад, «суд першої 

інстанції»). Про певну цінність цих норм можна було говорити у перші 

місяці і роки після прийняття КПК 1960 року. Наразі ж ці норми-дефініції 

через досягнення стану однакового розуміння теоретиками і практиками 

визначених у них понять втратили свою цінність, а тому потреба 

формулювати їх у кодексі відсутня.  

Питанням, вирішення якого має як практичне, так і теоретичне 

значення, є форма і місце викладення норм-дефініцій в кримінальному 

процесуальному законі. Вивчення цього питання шляхом опитування 

практичних співробітників показало, що прибічниками розміщення цих 

норм у окремій статті КПК є 85 % адвокатів, 91 % слідчих, 96 % 

прокурорів, 94 % суддів. 

Завершуючи розгляд питання, що є предметом дослідження, 

здійсненого у межах цього підрозділу, можна зробити такий висновок: 

основною функцією (роллю) норм-норм дефініцій у реалізації інших 

норм кримінального процесуального права є забезпечення однозначного 

розуміння теоретиками і практиками понять, за допомогою яких 

регулюються конкретні правила поведінки суб’єктів процесу в перебігу 

кримінального провадження, але не всі терміни, вживані в 

кримінальному процесуальному праві потребують роз’яснення у нормах-

дефініціях. 
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3.2. Реалізація норм кримінального процесуального права, які 

містять оцінні поняття 

 

В умовах інтеграції України в європейське співтовариство, 

приведення національного законодавства у відповідність з 

європейськими стандартами кримінального судочинства надзвичайно 

важливим є розгляд в теорії права питань, що стосуються принципу 

верховенства права. Структурними елементами останнього є правова 

визначеність, сутність якої на практиці зводиться серед іншого до 

однакового розуміння учасниками кримінального провадження 

оціночних понять у праві і прогнозованості дій і рішень органів 

досудового розслідування, прокурора, суду.  

Чинний КПК містить значну кількість оціночних понять. 

Теоретичні дослідження оціночних понять зводяться поки що переважно 

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

владними повноваженнями, норм кримінального процесуального права, 

що містять такі поняття. Тим часом у кримінальному провадженні 

важливим є розуміння сутності оціночних понять і з’ясування своїх 

можливостей з реалізації відповідних норм права непрофесійними 

учасниками кримінального провадження. Останні є адресатами багатьох 

норм. Однак у науці кримінального процесу не приділяється увага 

дослідженню механізмів забезпечення однакової реалізації норм 

кримінального процесуального права, що містять оціночні поняття, в 

контексті діяльності непрофесійних учасників кримінального 

провадження. Ця обставина свідчить про розуміння вченими і 

практиками кримінального процесу переважно як діяльності 

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

інших учасників процесу, які реалізують адресовані їм процесуальні 

норми самостійно, часто в своїх інтересах.  

Актуальність дослідження реалізації норм кримінального 
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процесуального права, що містять оціночні поняття, підтверджується 

тим, що в даний час практично немає жодної наукової роботи, 

присвяченої механізмам забезпечення однакової їх реалізації. Тим часом 

до Верховного Суду України, починаючи з 28 березня 2015 р., надходить 

досить багато заяв прокурорів, потерпілих, засуджених та інших осіб про 

перегляд судових рішень з питань неоднакового застосування судом 

касаційної інстанції норм кримінального процесуального права, що 

містять оціночні поняття. Теоретичне вирішення даних питань може 

стати підґрунтям для їх вирішення в судовій практиці. 

Наукові дослідження механізмів забезпечення однакової реалізації 

норм кримінального процесуального права, що містять оціночні поняття, 

мають в Україні фрагментарний характер на тлі досліджень сутності 

оціночних понять [266; 324]. Можливо, така ситуація пов’язана з тим, що 

результативність діяльності з реалізації оцінних понять норм 

кримінального процесуального права залежить від багатьох чинників: 

«… така правозастосовна діяльність (мається на увазі застосування 

правових норм з оціночними категоріями – С. К.) формується під 

впливом правової і моральної свідомості, системи моральних цінностей 

правозастосовувача, рівня його професійної підготовки, судової 

практики» [283, с. 23]. 

Реалізація норм кримінального процесуального права починається 

зі з’ясування (оцінки) змісту, закладеного у норму законодавцем. Норми 

права конструюються за допомогою термінів, які позначають певні 

поняття. Одні з термінів відзначаються більшою точністю вираження їх 

змісту, інші – меншою, одні є більш абстрактними, інші - менш. Відтак, 

практично кожне «терміно-поняття», вжите у нормі кримінального 

процесуального права, перед її реалізацією підлягає оцінці, а тому в 

певному сенсі може бути охарактеризоване як оцінне. Тому, розглядаючи 

питання про оцінні поняття у нормах кримінального процесуального 

права, варто звернути увагу на межу, за якою поняття точного значення 
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(однозначно визначене) стає оцінним. Очевидно, що у перебігу цього 

дослідження нам не вдасться уникнути аналізу визначення оцінних 

понять у праві. Але, зважаючи на те, що такі поняття досить ґрунтовно 

досліджено у юридичній теорії і кожний дослідник намагався надати 

авторське їх визначення, зупинимося на найбільш характерних 

визначеннях цього феномена. 

У загальній теорії права оцінні поняття процесуального права 

визначають як «абстрактні правові формулювання, які виражають 

поняття шляхом посилання на його узагальнені, найбільш типові ознаки з 

метою забезпечення можливості суб’єктивного тлумачення відповідно до 

фактичних обставин правоосвітнього, правореалізаційного або 

правозастосовчого процесів» [4, с. 10].  

Подібне до цього визначення надає і Д. Н. Лєвіна, на думку якої, 

«правове оцінне поняття - це закріплене в нормах права поняття, що 

характеризує найбільш загальні властивості різноманітних предметів, 

явищ, дій, процесів, спеціально не конкретизоване законодавцем з метою 

надання такої можливості суб’єкту правозастосування шляхом вільної 

оцінки в рамках конкретної правозастосовчої ситуації» [161]. 

М. І. Панов і А. П. Огородник вважають, що для дослідження і 

встановлення юридичної природи та логіко-гносеологічних особливостей 

оцінних понять недостатньо застосувати прийоми формальної логіки 

(наприклад, визначення понять). Необхідно розглядати різні сторони 

(аспекти, моменти) даного феномену. До таких аспектів слід віднести: 

а) гносеологічний; б) логічний; в) аксіологічний; г) соціометричний; 

д) прагматичний. Поєднання всіх зазначених сторін (аспектів) і утворює 

найбільш суттєві риси та властивості оцінних понять, якими останні 

відрізняються від понять точного значення. Гносеологічний аспект 

полягає в тому, що оцінні поняття відображують і закріплюють явища 

(факти) об’єктивної дійсності, які характеризуються невизначеністю, 

неоднозначністю, недостатньою окресленістю їх обсягу та змісту.  
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Розгляд логічного аспекту приводить до висновку про те, що, по-

перше, зміст оцінних понять утворюють кількісні, якісні або кількісно-

якісні ознаки, які потребують від слідчого, прокурора або суду 

відповідної оцінки. По-друге, перелік ознак, що становлять зміст, не має 

вичерпного характеру, а тому до нього завжди може бути включено нову, 

раніше невідому ознаку. Під соціометричним аспектом розуміється те, 

що невизначеність явищ та об’єктів, які відображуються оцінними 

поняттями, їх якісно-кількісна характеристика завжди мають не 

конкретний, а загальний характер, що виражається переважно в 

позначеннях, для з’ясування яких завжди потрібно провести виміри у 

шкалі типу «більше-менше», «краще-гірше» тощо. Дослідження 

лексичного аспекту передбачає вивчення вживання лексико-

синтаксичних конструкцій для позначення станів, відтінків, переходів, 

що відбуваються у позначених оцінними поняттями явищах. 

Прагматичний аспект полягає в нормативності оцінних понять, тобто у 

виконанні ними регулятивної функції права. Крім перелічених, у процесі 

дослідження сутнісної характеристики оцінних понять також 

пропонується розглядати аксіологічний аспект, який означає, що вся 

кількісно-якісна характеристика явищ одночасно свідчить про те або 

інше його значення для правоохоронних інтересів. В оцінному понятті 

завжди міститься законодавча оцінка того або іншого явища з огляду на 

його цінність (антицінність) [221, с. 318]. 

Ступінь розкриття оцінного поняття у кримінальних процесуальних 

рішеннях у науковій літературі з кримінального процесу іноді 

розглядають як критерій визначення того чи іншого змісту кримінальної 

процесуальної політики. Так, А. О. Козявін з цього приводу пише: 

« … про процесуальну політику може йтися в усіх випадках, коли 

підстава прийняття того чи іншого процесуального рішення в законі 

зазначається через достатність доказів чи даних або коли його законність 

ставиться у пряму залежність від розкриття в описово-мотивувальній 
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частині різних оцінних понять» [135, с. 150]. До речі, для характеристики 

управлінської діяльності з прийняття владних рішень ще у античній 

філософії використовувалося поняття «політика», що втілює в собі 

мистецтво управління [8, с. 47-67]. 

Можна і далі наводити приклади розуміння оцінних понять у праві, 

але й наведених достатньо для висновку про те, що визначення цих 

понять є різними за змістом, що є цілком нормальним явищем, адже 

кожний дослідник, викладаючи власну дефініцію поняття, вправі 

надавати і його власну інтерпретацію. Але наведені (різні) визначення 

об’єднує те, що в них йдеться про «найбільш типові ознаки», «найбільш 

загальні властивості», «найбільш суттєві риси та властивості» оцінних 

понять у праві. Це свідчить про те, що оцінні поняття, попри 

використання ученими для їх визначення широковживаних, зрозумілих 

не лише для юристів слів, залишаються доволі абстрактними категоріями. 

А оскільки це так, то реалізовувати їх у кримінальному провадженні слід 

дуже обережно, аби не нашкодити правам і законним інтересам учасників 

провадження. 

Наука кримінального процесу останніми роками поповнилася 

двома дисертаційними дослідженнями «кандидатського рівня», у яких 

розглянуто оцінні поняття [266; 323]. Однак у авторефераті одного з 

досліджень (В. О. Рибалки) взагалі не надано визначення оцінного 

поняття у кримінальному процесуальному праві. У монографії І. А. Тітка, 

виданій за результатами його дисертаційного дослідження, під оцінним 

поняттям розуміється «закріплене в нормі кримінально-процесуального 

права поняття, зміст якого не містить чітко визначеної, завершеної 

системи ознак, що зумовлює його конкретизацію в кожному окремому 

індивідуально визначеному випадку за розсудом 

правозастосовувача» [324, с. 12]
1
.  

                                                           
1
 У цій роботі на с. 6-21 автор наводить значну кількість точок зору щодо 

визначення оцінних понять. Тому немає потреби наводити їх у нашій роботі. 
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Таким чином, і в науці кримінального процесу визначення оцінних 

понять є доволі абстрактними
1
. У них не показано специфіку оцінних 

понять саме у кримінальному процесуальному праві очевидно через те, 

що її практично неможливо виявити. Та й особливої потреби у цьому 

немає. Визначення оцінних понять, надані у загальній теорії права та в 

науці кримінального права (див. вище), надають можливість усвідомити 

сутність цього феномену так би мовити у статиці. Нас у цьому 

дослідженні цікавлять питання реалізації норм кримінального 

процесуального права, які містять оцінні поняття, тобто динамічні 

(потенційні і реальні) характеристики цих норм
2
. 

Ступінь динаміки реалізації процесуальних норм залежить від 

точного розуміння змісту оцінних понять, викладених у різних частинах 

норм. Особливістю норм процесуального права є те, що для їхніх санкцій 

оцінні поняття не є характерними. Складність усвідомлення реального 

змісту оцінних понять у гіпотезах норм кримінального процесуального 

права («у разі необхідності», «для досягнення цілей провадження» тощо) 

обумовлює складність у вирішенні питання про те, чи буде розпочато 

                                                           
1
 З цієї причини визначити точну кількість оцінних понять у кримінальному 

процесуальному праві практично неможливо. Внаслідок того, що визначення оцінних 

понять у праві є «розмитими», в одних випадках вчені і правозастосовники вважають 

поняття оцінним, в інших випадках те ж саме поняття – визначеним однозначно. Тому 

твердження, висловлені у науковій літературі з кримінального процесу про те, що 

«кількість оцінних понять не тільки не зменшується, а й, навпаки, зростає» [266, с. 1], 

потребують обґрунтування, яке би могло переконати зацікавленого читача в 

об’єктивності такого твердження. 
2
 Питанням особливостей реалізації в кримінальному провадженні 

процесуальних норм, що містять оцінні поняття, приділялася певна увага у наукових 

роботах з кримінального процесу. Однак у доступних нам працях ці питання 

розглянуто без урахування того змісту реалізації норм права, який закладени у 

загальній теорії права. Так, у дисертаційному дослідженні В. О. Рибалка розділ 2 має 

назву «Особливості реалізації в кримінальному провадженні процесуальних норм, що 

містять оцінні поняття», але в ньому фактично йдеться не про реалізацію норм з цими 

поняттями, а про використання оцінних понять для правової регламентації окремих 

запобіжних заходів та обґрунтування підстав їх застосування (підрозділ 2.1.), для 

регламентації порядку об’єднання та виділення матеріалів кримінального 

провадження (підрозділ 2.2.), у кримінальному провадженні на підставі угод 

(підрозділ 2.3.) [266, с. 9-12]. 
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реалізацію норми
1
. Наявність оцінних понять у диспозиції норми 

процесуального права вимагає від суб’єкта особливої уваги при 

з’ясуванні змісту такого поняття. Особливо важливим це є для суб’єктів – 

правозастосовувачів, адже порушення порядку, викладеного у диспозиції 

норми, може мати наслідком не лише процесуальну відповідальність 

(наприклад, невизнання судом доказами відомостей, здобутих у перебігу 

процесуальної дії), а й інші різновиди юридичної відповідальності аж до 

кримінальної (в разі перевищення службовою особою своїх 

процесуальних повноважень). 

Тут варто також зазначити, що оцінні поняття кримінального 

процесуального права частіше, ніж оцінні поняття у нормах 

кримінального права, стають об’єктом реалізації у кримінальному 

провадженні. Це є цілком зрозумілим, оскільки у кримінальному 

провадженні норми кримінального процесуального права реалізуються 

протягом, як правило, тривалого часу, через певні процедури, які є 

сукупністю процесів реалізації окремих норм процесуального права. Тоді 

як норми кримінального права, попри їхню важливість для кримінального 

провадження, є об’єктом реалізації «лише» в плані застосування до 

конкретної життєвої ситуації за умови ймовірного їх порушення. Тому в 

одному кримінальному провадженні, як правило, застосовується одна 

норма кримінального права.  

Декілька норм кримінального права застосовують у разі сукупності 

(ідеальної чи реальної) кримінальних правопорушень тощо. Водночас у 

кримінальному провадженні у перебігу «проходження» ним кількох 

стадій складаються багато різноманітних ситуацій, пов’язаних із 

реалізацією різних норм кримінального процесуального права, які містять 

оцінні поняття. Динамізм кримінального провадження є причиною 

                                                           
1
 До речі, практики вважають, що саме гіпотеза найчастіше викладається за 

допомогою оцінних понять. Такої думки дотримуються 72 % адвокатів, 84 % слідчих, 

80 % прокурорів, 92 % суддів. 
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реалізації у його перебігу різних норм, а також почасти – однієї норми 

процесуального права декілька разів. Реалізація ж норми кримінального 

права «розтягнута» у часі, хоча й обмежена строком кримінального 

провадження. Зрозуміло, що норма кримінального права може 

змінюватися, що є наслідком зміни кваліфікації одного й того ж діяння. 

Важливо також звернути увагу і на те, що будь-яка нова норма 

кримінального процесуального права на перших етапах реалізації 

потребує прискіпливої оцінки і, як правило, є недостатньо зрозумілою 

для правозастосовників та громадян – непрофесійних учасників 

кримінального провадження. Внаслідок цього ефективність її реалізації 

може виявитися меншою. Але у новій нормі оцінні поняття можуть і не 

міститися, а тому причина оцінки змісту норми криється не в тому, що у 

ній викладено оцінні поняття, а в тому, що норма є новою, незвичною для 

реалізації. Однакова за змістом (текстуально) норма (наприклад, про 

виклик для допиту) у старому і новому КПК, може мати інший зміст у 

контексті усього нормативного матеріалу, що міститься у новому КПК. 

Викладене підкреслює необхідність уважного ставлення суб’єктів 

реалізації права до нових норм процесуального права, і, особливо, до тих, 

які містять оцінні поняття. 

В. О. Рибалко шляхом анкетування практичних працівників 

перевірив власне припущення про недостатній рівень розуміння 

численних оцінних понять, часто використовуваних у кримінальному 

процесуальному праві, і з’ясував, що 64, 5 % респондентів часто, а 

18, 0 % іноді стикаються з труднощами під час застосування 

кримінальних процесуальних норм, що містять оцінні поняття. Таким 

чином, для 82, 5 % учасників анкетування оцінні поняття тією чи іншою 

мірою становили проблему [266, с. 1]
1
. Підкреслимо, що учасниками 

                                                           
1
 Отримані нами результати опитування з зазначеного питання практично не 

відрізняються від наведених: часто з труднощами під час застосування кримінальних 
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зазначеного анкетування були особи, які реалізують норми 

кримінального процесуального права у формі застосування, тобто вони є 

професійно підготовленими до такої діяльності. Очевидно, що відсоток 

непрофесійних учасників кримінального провадження, які реалізують 

норми з оцінними поняттями у інших формах (використання, 

дотримання, виконання), є набагато вищим. Для такого висновку навіть 

не обов’язково здійснювати емпіричне дослідження на предмет 

визначення рівня розуміння непрофесійними учасниками оцінних понять, 

часто використовуваних у кримінальному процесуальному праві. 

Ефективність реалізації норм кримінального процесуального права, 

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

будуть сформульовані критерії, які розкриватимуть детальніше зміст 

цього поняття і в такий спосіб наближатимуть результати фактичної 

правореалізації до результатів реалізації волі законодавця. Залишається 

відкритим питання про те, де саме – в теорії, праві, практиці – мають бути 

сформульовані критерії оцінних понять, викладених у нормах 

кримінального процесуального права.  

У науці кримінального процесу висловлено точку зору про те, що 

«найбільш ефективним підходом до вирішення питання про автентичне 

тлумачення оцінних понять буде ситуація, за якої примітки, які містять 

критерії оцінних понять, що найбільш часто зустрічаються у відповідній 

главі, «очолять» глави КПК України (зокрема, у главі 35 доцільно 

закріпити критерії такого оцінного поняття, як «суспільний інтерес»); у 

тих випадках, коли в певній статті КПК України використано різновид 

оцінного поняття, що не є поширеним, критерії його тлумачення потрібно 

зазначити в примітці до цього законоположення» [266, с. 4]. Як бачимо, 

законодавцю пропонується спочатку визначитися з питанням про те, до 

якого різновиду належить те чи інше оцінне поняття – тих, що «найбільш 

                                                                                                                                                                                  

процесуальних норм, що містять оцінні поняття, стикаються: адвокати – 88 %, слідчі 

– 90 %, прокурори – 90 %, судді – 97 %. 
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часто зустрічаються у відповідній главі», чи тих, що «не є поширеними», 

а потім вже розміщувати їх або на початку глави або в примітці до 

відповідної норми кримінального процесуального права. Цікавим у 

наведеній пропозиції є те, що різновид оцінного поняття потрапляє у 

залежність від таких же (оцінних) понять - «поширені» - «непоширені», 

сформульованих В. О. Рибалком. Наприклад, якщо одне й те ж оцінне 

поняття двічі зустрічається у тексті певної глави КПК, то воно не матиме 

ознаки поширеності. Очевидно, що, виходячи з міркувань логіки (і 

законодавчої техніки), якщо одне й те ж поняття зустрічається у тексті 

глави (розділу) КПК два і більше разів, то його критерії мають (як у 

цьому є потреба) визначатися на початку глави (розділу). Опитуванням 

практичних працівників встановлено, що переважна їх більшість не 

підтримують зазначену позицію. У відсотковому співвідношенні 

кількість практиків, які не підтримують її складає: адвокати – 90 %, слідчі 

– 91 %, прокурори – 96 %, судді – 94 %. 

Якщо критерії оцінних понять вже визначено у міжнародних 

правових актах, рішеннях ЄСПЛ, то немає потреби дублювати їх у 

національному законодавстві. Суб’єкти реалізації можуть ознайомитися з 

критеріями оцінного поняття безпосередньо у міжнародному акті чи в 

рішенні ЄСПЛ. Потреба у визначенні критеріїв у національному 

законодавстві може виникати у разі, коли певний критерій не визначено 

на міжнародному рівні, але він є важливим у плані розуміння його 

суб’єктами реалізації у контексті національного законодавства. 

Відтак, до формулювання критеріїв оцінних понять, викладених у 

нормах кримінального процесуального права, необхідно ставитися на 

підставі здорового глузду. Адже надмірне використання у КПК 

квазіпроцесуальних норм, в яких будуть викладені критерії оцінних 

понять, може призвести до невиправдано великого обсягу нормативного 
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матеріалу
1
, що обумовить проблеми у його використанні насамперед 

непрофесійними суб’єктами кримінального провадження. Для 

найменування ж норм, які містять критерії оцінних понять, 

квазіпроцесуальними є всі підстави. «Квазі» є першою частиною 

складних слів, що за значенням відповідає прикметникам «несправжній», 

«уявний» [296, с. 128]. З німецької «quasi» перекладається як 

«начебто» [204, с. 488]. Головною ознакою норм кримінального 

процесуального права є те, що вони визначають підстави і процесуальний 

порядок здійснення процесуальних дій і прийняття процесуальних 

рішень. Призначенням норм-критеріїв
2
 є лише допомога у розумінні 

змісту норм кримінального процесуального права. Відтак, норми-критерії 

є «начебто» процесуальними нормами
3
. 

Оскільки у законодавстві визначати критерії усіх оцінних понять, 

вжитих у нормах кримінального процесуального права, недоцільно, то 

виникає запитання: де, окрім норм права, можуть бути сформульовані 

критерії оцінних понять, вжитих у нормах, але критерії яких не викладені 

у законі ? Йдеться про неправові механізми забезпечення однакової 

реалізації норм кримінального процесуального права, які містять оцінні 

поняття. Варто зазначити, що такі механізми вже існують. Не будучи 

включеними до системи кримінального процесуального права, вони 

зарекомендували себе як дієві у плані забезпечення одноманітності 

реалізації норм з оцінними поняттями у своєму складі. Одні з таких 

механізмів мають суто організаційну природу: використання органами 

                                                           
1
 Збільшення обсягу нормативного матеріалу відбудеться не лише за рахунок 

включення до законодавства норм-критеріїв. Норми кримінального процесуального 

права, що містять оцінні поняття, потребуватимуть також значної кількості норм-

дефініцій, в яких розкриватиметься зміст цих понять. 
2
 Назвемо їх так умовно, оскільки вони не є нормами-дефініціями. 

3
 Варто зазначити, що кримінальне процесуальне право знає й інші 

квазіпроцесуальні норми, в тому числі і за змістом регульованих питань. Наприклад, 

КПК 1960 р. визначав порядок дій слідчого, прокурора та суду у разі виявлення 

причин та умов, які сприяли вчиненню злочину. Сам порядок і норми, якими він 

регулювався, не стосувалися вирішення основного питання кримінальної справи – 

питання про кримінальну відповідальність. 
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досудового розслідування, прокуратури, суду результатів узагальнень з 

питань застосування норм кримінального процесуального права з 

висновками про найбільш доцільні способи їх застосування; роз’яснення 

певних норм у постановах Пленумів Верховного Суду України та Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

(наразі – Верховний Суд)
1
; узагальнення практики застосування 

процесуального закону, систематизація та забезпечення оприлюднення 

правових позицій Верховного Суду з посиланням на судові рішення, в 

яких вони були сформульовані (п. 10-1 ч. 2 ст. 46 Закону України від 2 

червня 2016 р. «Про судоустрій і статус суддів» [254]; надання роз’яснень 

рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства (п. 10-2 

ч. 2 ст. 46 Закону України від 2 червня 2016 р. «Про судоустрій і статус 

суддів» [254]; забезпечення з 1 червня 2006 року доступу до судових 

рішень, що містяться у Єдиному державному реєстрі судових 

рішень [248], проведення робочих нарад у судах вищого рівня [38] тощо, 

другі – організаційно-наукову природу: використання судами наукових 

висновків, підготовлених членами Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді, а також висновків теоретиків з розглядуваних питань, 

викладених у їхніх наукових публікаціях
2
; треті – процесуально-правову: 

(до 15 грудня 2017 р.) ухвалення Верховним Судом України рішень з 

питань неоднакового застосування судом касаційної інстанції тих самих 

норм закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних 

суспільно небезпечних діянь (крім питань призначення покарання, 

звільнення від покарання та від кримінальної відповідальності), що 

                                                           
1
 Із 1992 року постанови Пленуму Верховного Суду України не мають 

імперативного (керівного) значення для нижчестоящих судів. Однак в юридичній 

літературі ці постанови й досі називають керівними [383, с. 55]. 
2
 Практики і теоретики, хочуть вони того чи ні, в умовах інформаційного 

суспільства мають змогу взаємно збагачуватися знаннями, здобутими у відповідній 

царині діяльності. Тільки так практики будуть компетентними у теорії, а теоретики – 

у практиці. Про теоретичну компетентність практиків і практичну компетентність 

теоретиків див. [75, с. 47-58]. 
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потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, неоднакового 

застосування судом касаційної інстанції самої норми права, передбаченої 

КПК, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень, з інших 

підстав, встановлених у ч. 1 ст. 445 КПК (ч. 2 ст. 455, ч. 2 ст. 456, ст. 458 

КПК); (після 15 грудня 2017 р.) передання справи колегією суддів 

касацуійного суду на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати 

Верховного Суду (статті 434-1, 434-2 КПК). 

Використання оцінних понять у кримінальних процесуальних 

нормах є одним зі способів вираження невизначеності у праві. 

Невизначеність ця має бути конкретизована у перебігу реалізації норм 

процесуального права. Втім розуміння змісту оцінних понять може бути 

(і є) різним у різних суб’єктів правореалізації. Тому у плані забезпечення 

реалізації норм права вкрай важливим питанням, окрім визначення 

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

Дослідженню питання тлумачення норм кримінального 

процесуального права у науці кримінального процесу приділено певну 

увагу [85; 324, с. 55-77]. Тому не будемо вдаватися до дослідження вже 

дослідженого попередниками, а звернемо увагу на питання, що 

стосуються безпосереднього впливу результатів тлумачення норм 

кримінального процесуального права на їхню реалізацію різними 

учасниками кримінального провадження. Тут варто наголосити, що 

норми кримінального процесуального права реалізуються не лише у 

формі застосування їх суб’єктами, наділеними владними 

повноваженнями. У зв’язку з цим для досягнення об’єктивних 

результатів нашого дослідження важливим є з’ясування питання про те, 

яке значення мають результати тлумачення норм кримінального 

процесуального права для суб’єктів кримінального провадження, не 

наділених владними повноваженнями. Вирішення цього питання 

доцільно розпочати з того, що тлумачення правових норм здійснюється 

різними суб’єктами. Воно може бути офіційним і неофіційним.  
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Немає сумнівів у тому, що особи із владними повноваженнями (ті, 

які «ведуть кримінальний процес») здійснюють тлумачення 

«професійно», використовуючи свої знання, отримані в перебігу 

юридичної освіти та в перебігу здійснення кримінальних проваджень. 

Іншими словами, результати з’ясування змісту норм кримінального 

процесуального права професійними учасниками кримінального 

провадження апріорі презюмуються вищими (якіснішими), ніж у тому 

разі, коли їхній зміст з’ясовують непрофесійні учасники. Взагалі ж 

кожен, хто звертається до норм процесуального права (з будь-яких 

причин), з’ясовує для себе їхній зміст. Особливо актуальним це є для 

осіб, які мають власний інтерес у результатах кримінального 

провадження або представляють у ньому інтереси інших осіб. Точність 

усвідомлення зазначеними особами змісту процесуальних норм залежить 

від того, чи є ці особи обізнаними (наприклад, адвокат і особа – 

потерпілий, свідок тощо, яка має юридичну освіту) у питаннях права. 

Найбільшу складність у тлумаченні процесуальних норм такими 

суб’єктами становлять норми, що містять оцінні поняття. Якщо 

професійні учасники провадження щодня застосовують ці норми, 

ознайомлені з критеріями оцінних понять і орієнтуються на них у 

перебігу застосування норм, то непрофесійні учасники, в силу 

епізодичної участі у кримінальному провадженні, тлумачать норми, 

виходячи переважно лише зі своїх буденних знань, життєвого досвіду, 

інформації від знайомих, родичів тощо. 

І. А. Тітко з’ясував, що «в теорії права для полегшення сприйняття 

процесу інтерпретації правових норм пропонується виділяти два рівні 

цієї діяльності: з’ясування змісту норми (тобто встановлення її смислу, 

так би мовити, «для себе») і роз’яснення (втілення попередньо з’ 

ясованого змісту в певну форму, доступну для сприйняття іншими 

суб’єктами)» [324, с. 56], а також, що тлумачення (навіть якщо воно 

відбувається в усіченому варіанті, тобто лише з’ясування змісту оцінного 
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поняття «для себе» у зв’язку з необхідністю застосувати норму до 

конкретної ситуації) здійснюється без урахування специфіки самої 

ситуації, а виходячи з контексту норми, системності права, принципів 

кримінального процесу тощо. І лише після цього правозастосувач 

(курсив наш – С. К.) оцінює ситуацію з позиції з’ясованого змісту 

правової норми, заповнює норму (що сама по собі розрахована на 

необмежену кількість типових ситуацій, тобто є абстрактною) змістом 

конкретних суспільних відносин — конкретизує її [324, с. 57-58]. Такий 

порядок дій є характерним для застосовувача норм кримінального 

процесуального права. А як бути зі з’ясуванням змісту норми права 

учасниками кримінального провадження, які не вправі їх застосовувати, а 

реалізують в інших формах ? 

Точне з’ясування змісту процесуальних норм є однаково важливим 

для кримінального процесу при реалізації їх як у формі застосування, так 

і в формах використання, дотримання, виконання. Адже адресатами норм 

кримінального процесуального права є не лише правозастосовувачі, а й 

інші учасники кримінального провадження. Вкрай важливим є 

забезпечення правильного розуміння змісту норм права з оцінними 

поняттями для усіх учасників провадження, але найбільш важливим це є 

для учасників, які відстоюють власні інтереси. Адже від того наскільки 

правильно вони зрозуміють зміст оцінних понять залежить ефективність 

їхньої діяльності з реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. 

Взагалі ж правильне розуміння оцінних понять є взаємовигідним для 

правозастосовувачів та інших учасників кримінального провадження. 

Так, добра обізнаність правозастосовувачів з оцінними поняттями в 

уповноважувальних (дозвільних) нормах є гарантією того, що вони 

будуть застосовані правильно щодо конкретного учасника, якого 

стосується норма. Обізнаність заінтересованого, так само як і 

незаінтересованого, учасника в результатах провадження, зі змістом 

оцінного поняття у зобов’язальній чи заборонній нормі, безумовно, 
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сприятиме тому, що будуть виконані завдання кримінального 

провадження, за виконання яких відповідають державні органи і посадові 

особи, які ведуть процес. 

З викладеного випливає висновок про те, що правильне розуміння 

оцінних понять, ужитих у всіх різновидах норм кримінального 

процесуального права, є корисним для досягнення цілей кримінального 

процесу взагалі, цілей сторін, а також кожного окремого учасника 

кримінального провадження. Відтак, законодавець повинен дбати про те, 

щоб оцінні поняття у кримінальному процесуальному праві вживалися 

лише, дійсно, у необхідних випадках, коли без них обійтися неможливо. І 

формулювати ці поняття, а також їхні критерії, доцільно з використанням 

загальновживаної термінології, тобто так, щоб вони були зрозумілими 

навіть особі, яка не є юристом.  

В українському кримінальному процесуальному законі передбачено 

механізми надання допомоги учасникам кримінального провадження для 

кращого розуміння ними змісту норм з оцінними поняттями. Так, для 

надання правової допомоги громадянам, які стали учасниками 

кримінального провадження, діє адвокатура, і кожний з учасників вправі 

звернутися за професійною допомогою до адвоката для надання 

роз’яснень з будь-яких правових питань. За певних умов така допомога 

надається учаснику кримінального провадження, щодо якого висунуто 

обвинувачення, безкоштовно. 

Іншим механізмом забезпечення правильного й однакового 

розуміння змісту оцінних понять є роз’яснення суб’єктами із владними 

повноваженнями іншим учасникам провадження їхніх прав і обов’язків. 

Причому йдеться не про ознайомлення з правами та обов’язками, а саме 

про роз’яснення, яке сприяє непрофесійним учасникам кримінального 

провадження у правильній інтерпретації норм, що стосуються їхньої 

кримінальної процесуальної діяльності. Чинним КПК передбачено 

вручення учасникам кримінального провадження пам’яток із переліком 
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процесуальних прав та обов’язків. Це є позитивним моментом, але 

пам’ятки, які містять витяги з відповідних статей КПК, самі по собі не 

здатні повністю забезпечити правильне розуміння «непрофесійними» 

учасниками кримінального провадження процесуальних норм з оцінними 

поняттями. Опитуванням практичних співробітників встановлено, що під 

роз’ясненням суб’єктами з владними повноваженнями іншим учасникам 

провадження їхніх прав і обов’язків вони розуміють не лише вручення 

пам’ятки про права і обов’язки (адвокати – 37 %, слідчі – 96 %, 

прокурори – 89 %, судді – 10 %), а й зачитування прав і обов’язків з 

коментуванням змісту кожного з них (адвокати – 54 %, слідчі – 0 %, 

прокурори – 4 %, судді – 68 %), а також зачитування прав і обов’язків з 

коментуванням змісту кожного з них на вимогу учасника провадження 

(адвокати – 9 %, слідчі – 4 %, прокурори – 7 %, судді – 22 %). Як бачимо, 

до розуміння роз’яснення прав і обов’язків як до їх зачитування і 

коментування змісту кожного білдьшою мірою ставляться адвокати і 

судді. 

Бажано, щоб учасники кримінального провадження, які не наділені 

владними повноваженнями щодо ведення процесу і не є адвокатами, 

мали однакові «стартові» можливості при реалізації норм кримінального 

процесуального права з оцінними поняттями хоча б у плані ознайомлення 

їх, окрім позиції законодавця, з позицією Верховного Суду, 

Конституційного Суду України, ЄСПЛ. Такий підхід дозволить 

«озброїти» учасника кримінального провадженнями знаннями, 

необхідними йому для реалізації конкретної норми кримінального 

процесуального права. Причому як знаннями взагалі про права, обов’язки 

і заборони, які безпосередньо стосуються учасника кримінального 

провадження, так і знаннями про сутність оцінних понять, вжитих у 

нормах права. 

Непрофесійні учасники кримінального провадження мають змогу 

самостійно ознайомитися з «офіційною» позицією державних органів 
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щодо розуміння змісту того чи іншого оцінного поняття, викладеною, 

наприклад, у судовому рішенні, оприлюдненому в Єдиному державному 

реєстрі судових рішень. Але чи є ця позиція для них обов’язковою ? Тут 

варто зазначити, що позиція вищої інстанції – це не просто надання 

судом вищого рівня певного змісту правовій нормі, але одночасно і така 

об’єктивація цього змісту, яка дозволить суду нижчого рівня з 

достатньою впевненістю вважати, що саме такий зміст буде покладено в 

норму лише тоді, якщо конкретний спір стане предметом судового 

розгляду у вищій інстанції. Тож розсуд суддів нижчих інстанцій 

потрапляє в залежність від позиції суду вищого рівня. Наслідком такої 

залежності є те, що суд нижчого рівня при з’ясуванні змісту правової 

норми (у разі, коли дана норма вже тлумачилась судом вищого рівня) 

стає перед дилемою: або застосувати норму так, як він сам її розуміє, або 

додержуватись тлумачення суду вищого рівня [264, с. 96].  

Існуюча регламентація підстав і порядку передавання справ на 

розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду 

дозволить забезпечити орієнтацію нижчих судів при прийнятті ними 

рішень на рішення судів вищого рівня, а завдяки цьому - одноманітність 

практики застосування судами норм кримінального процесуального 

права, що містять оцінні поняття. У свою чергу, «непрофесійні» учасники 

кримінального провадження, враховуючи транспарентність судових 

рішень, матимуть можливість самостійного з’ясування реального змісту 

оцінних понять у кримінальних процесуальних нормах, які вони 

збираються реалізовувати у будь-яких формах. 

Отже, орієнтація учасників кримінального провадження, не 

наділених владними повноваженнями, на рішення судів вищого рівня не є 

обов’язковою
1
, але вона є тим механізмом, за допомогою якого вони 

                                                           
1
 Хоча переважна більшість опитаних нами практиків вважають, що учасники 

кримінального провадження, не наділені владними повноваженнями, при реалізації 
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потенційно здатні отримати в результаті реалізації норми кримінального 

процесуального права «потрібний» для себе результат. Крім того, знаючи 

позицію вищих судів щодо застосування тієї чи іншої норми права з 

оцінним поняттям, ці учасники можуть спрогнозувати поведінку судів, 

які здійснюють провадження у «їхній» кримінальній справі. Причому цей 

прогноз може стосуватися вирішення як «глобальних» (наприклад, 

можливого кінцевого судового рішення у справі), так і поточних питань 

(приміром, рішення суду за зверненням - заявою, клопотанням, скаргою) 

певного учасника. 

На завершення зазначимо, що реалізація норм кримінального 

процесуального права, в яких містяться оцінні поняття, є складним 

процесом. Законодавець, формулюючи такі поняття, повинен робити все 

можливе, аби як професійні, так і не професійні учасники кримінального 

провадження мали змогу легко усвідомити зміст поняття, а отже, 

правильно реалізувати відповідну норму у формі, передбаченій для них 

законом.  

Спільним у визначеннях оцінних понять у загальній теорії права, 

кримінального права та кримінального процесу є те, що вони 

(визначення) є доволі абстрактними; а складність усвідомлення реального 

змісту оцінних понять, викладених у гіпотезі норми кримінального 

процесуального права, обумовлює складність вирішення питання про те, 

чи буде розпочато реалізацію норми, у диспозиції – наскільки точно 

відповідатиме волі законодавця порядок провадження процесуальної дії 

чи ухвалення процесуального рішення, у санкції – оцінні поняття не 

викладаються. 

 

Висновки до розділу 3 

 

                                                                                                                                                                                  

норм кримінального процесуального права повинні враховувати рішення 

вищестоящих судів: адвокати – 68 %, слідчі – 76 %, прокурори – 87 %, судді – 92 %. 
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1. Не кожна норма-засада є умовою реалізації усіх типових норм 

кримінального процесуального права. Хоча суб’єкт, реалізуючи певну 

норму процесуального права, повинен перевірити, наскільки ця норма 

узгоджується з нормами-засадами. 

2. Потреба звернення до питання про норми-дефініції в контексті 

реалізації норм кримінального процесуального права обумовлена 

кількома обставинами: ці норми повинні вносити ясність у розуміння 

змісту, закладеного законодавцем у кримінальні процесуальні норми 

через застосування уніфікованого категоріального апарату; важливістю 

з’ясування питання про доцільність запровадження до кримінального 

процесуального права норм-дефініцій, які безпосередньо не визначають 

підстав і порядку провадження процесуальних дій та прийняття 

процесуальних рішень; оскільки реалізація норм кримінального 

процесуального права здійснюється не лише у формі застосування, а й у 

інших формах – дотримання, використання, виконання, то важливим є 

вирішення питання щодо адресатів норм-дефініцій. 

3. Надмірне використання у КПК квазіпроцесуальних норм, в яких 

викладаються критерії оцінних понять, може призвести до невиправдано 

великого обсягу нормативного матеріалу, що спричинить проблеми у 

його використанні насамперед непрофесійними суб’єктами 

кримінального провадження. 

4. Правильне розуміння оцінних понять, вжитих у всіх різновидах 

норм кримінального процесуального права, є корисним для досягнення 

цілей кримінального процесу взагалі, цілей сторін, а також кожного 

окремого учасника кримінального провадження. Відтак, законодавець 

повинен дбати про те, щоб оцінні поняття у кримінальному 

процесуальному праві вживалися лише, дійсно, у необхідних випадках, 

коли без них неможливо обійтися. І формулювати ці поняття, а також їхні 

критерії доцільно з використанням загальновживаної термінології. 
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5. Учасники кримінального провадження, які не наділені владними 

повноваженнями щодо ведення процесу і не є адвокатами, повинні мати 

однакові «стартові» можливості при реалізації норм кримінального 

процесуального права з оцінними поняттями. 

6. Складність усвідомлення реального змісту оцінних понять, 

викладених у гіпотезі норми кримінального процесуального права, 

обумовлює складність вирішення питання про те, чи буде розпочато 

реалізацію норми, у диспозиції – наскільки точно відповідатиме волі 

законодавця порядок провадження процесуальної дії чи ухвалення 

процесуального рішення, у санкції – оцінні поняття не викладаються. 

7. Оцінні поняття кримінального процесуального права частіше, 

ніж оцінні поняття у нормах кримінального права, стають об’єктом 

реалізації у кримінальному провадженні. Це є цілком зрозумілим, 

оскяльки у кримінальному провадженні норми кримінального 

процесуального права реалізуються протягом, як правило, тривалого 

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

норм процесуального права. Тоді як норми кримінального права, попри 

їхню важливість для кримінального провадження, є об’єктом реалізації 

«лише» в плані застосування до конкретної життєвої ситуації за умови 

ймовірного їх порушення. Тому в одному кримінальному провадженні, як 

правило, застосовується одна норма кримінального права. Декілька норм 

кримінального права застосовують у разі сукупності (ідеальної чи 

реальної) кримінальних правопорушень тощо. 

8. Якщо критерії оцінних понять вже визначено у міжнародних 

правових актах, рішеннях ЄСПЛ, то немає потреби дублювати їх у 

національному законодавстві. Суб’єкти реалізації можуть ознайомитися з 

критеріями оцінного поняття безпосередньо у міжнародному акті чи в 

рішенні ЄСПЛ. Потреба у визначенні критеріїв у національному 

законодавстві може виникати у разі, коли певний критерій не визначено 
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на міжнародному рівні, але він є важливим у плані розуміння його 

суб’єктами реалізації у контексті національного законодавства. 

Основні результати розділу опубліковані у працях [93; 107; 111; 

112; 115; 120]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ  

РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО  

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

4.1. Якість норм кримінального процесуального права – 

основна гарантія їх ефективної реалізації 

 

Кримінальне провадження як процес реалізації норм кримінального 

процесуального права у статиці складається із системи усіх потенційних 

процесів реалізації норм, а в динаміці – з процесів практичної реалізації 

норм. Окремі процеси реалізації процесуальних норм є тими 

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

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

кримінальних процесуальних відносин, що складаються на практиці у 

зв’язку з початком кримінального провадження (у динаміці). Відтак, 

ефективність усього конкретного кримінального провадження залежить 

від ефективності процесів реалізації кожної кримінальної процесуальної 

норми. Ефективність реалізації окремих процесуальних норм залежить 

від багатьох чинників, у тому числі і від якості цих норм. 

Якість галузевого законодавства останніми роками стала 

предметом наукових досліджень [24; 121]. Обговоренню цієї теми 

присвячують спеціальні наукові конференції [310]. 

За даними В. М. Косович, для позначення рівня досконалості 

нормативно-правових актів (а отже, і норм права, в тому числі й 

кримінального процесуального) теоретики права оперують такими 

термінами, як «ефективність закону (законодавства)», «якість закону 

(законодавства)», «ефективність та якість права», «ефективність та якість 

правового регулювання»[145, с. 89].  
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У науці кримінального процесу переважно йшлося про 

ефективність усього кримінального процесу [327], кримінального 

процесуального закону [308], кримінальних процесуальних норм [152] та 

про ефективність їхньої дії [224, с. 40-46] тощо, а також про якість закону 

(законодавства) [24], якість діяльності в окремих стадіях [198], про 

доброякісність кримінальних процесуальних рішень та її стандарти [47] 

тощо. Тут, у принципі, немає потреби наводити усі роботи, які 

стосуються розглядуваної теми. Наведених робіт достатньо для висновку 

про те, що проблеми якості й ефективності у науці кримінального 

процесу були і залишаються доволі актуальними. 

Питання про співвідношення якості норм кримінального 

процесуального права з ефективністю їх реалізації у науці кримінального 

процесу ще не розглядалося. Між тим, розгляд цього питання має суттєве 

значення як науки, так і для практики кримінального процесу. 

Для з’ясування питань, що є предметом дослідження у цьому 

підрозділі, доцільно з’ясувати питання: яким є зміст поняття «якість 

кримінальної процесуальної норми» і як воно співвідноситься із поняттям 

«ефективність кримінальної процесуальної норми» ?; поняття 

«ефективність» стосується процесуальних норм у статиці чи/й у динаміці 

(у їхній дії) ?; чи залежить ефективність застосування норм 

кримінального процесуального права від їхньої якості ? 

Ефективність закону (законодавства) розглядається як 

співвідношення фактичного результату дії законодавства й тих 

соціальних цілей, для досягнення яких це законодавство було 

прийнято [218, с. 3-6]. Ефективність права – це його юридична 

ефективність, досягнення ним тих правових результатів, які 

передбачались правотворцем (законодавцем) під час здійснення 

правового регулювання [1, с. 223]. Ефективність норм права розуміється 

як співвідношення між фактичним результатом їх дії і тими соціальними 

цілями, для досягнення яких ці норми були прийняті [214, с. 116]. 
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Вважаємо, що ефективність є характеристикою явища, яка дає уяву про 

його функціональні характеристики. Та й у наведених точках зору, по 

суті, йдеться про ефективність норм права як про результативність їхньої 

дії, про співвідношення між фактичним результатом їхньої дії і 

соціальними цілями, заради яких вони були прийняті. Такий підхід до 

визначення ефективності норм права був би виправданим, якби норми 

могли діяти самі по собі, тобто без впливу на процес реалізації 

сукупності різноманітних факторів. Тут варто підтримати С. О. Жинкіна, 

який вважає, що ефективність права як соціально-духовного регулятора 

не складається з ефективності конкретних норм законодавства. 

Ефективність, значущість, психологічне визнання права зумовлюється 

комплексом факторів власне юридичного, психологічного, культурного, 

економічного й іншого характеру (курсив наш – С. К.) [71, с. 29]. 

Якщо розглядати норму кримінального процесуального права як 

«річ в собі», то мова повинна йти саме про її якісні характеристики, 

використовуючи які, можна зробити висновок про досконалість норми 

права. Бо ефективно може бути реалізована як доброякісна, так і неякісна 

норма. 

Окремі дослідники правильно вважають, що зазначати потрібно не 

про ефективність, а про якість закону [309, с. 162-164], а відтак, і норми 

права. Під якістю закону розуміють його відповідність суспільним 

потребам і реальне регулювання суспільних відносин відповідно до 

обраних під час видання закону цілей [235]. Якість закону – це його 

здатність відповідати соціальним реаліям (економічним, політичним та 

іншим) [377, с. 108]. Якість визначається також політичними, 

соціальними і правовими характеристиками [66, с. 9-13]. Теза про якість 

правових норм досить чітко сформулювана С. В. Курильовим: « ... 
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правозастосування хоча й визначається різними чинниками, переважно 

залежить від змісту правових норм ...» [153, с. 65]
1
. 

Ми не ставили за мету цього монографічного дослідження якості 

норм права на рівні загальної теорії права. Розглянемо питання лише про 

якість норм кримінального процесуального права і про ефективність їх 

реалізації, звертаючись, коли це буде потрібно, до досягнень інших наук. 

Кримінальний процес – це здійснювана на підставі норм 

процесуального права діяльність із застосування норми кримінального 

права до конкретного ймовірного факту її порушення, а кримінальна 

процесуальна норма є правилом поведінки. Діяльність має результат, 

який можна порівняти з її метою, а правило поведінки, викладене у 

кримінальному процесуальному  законі, такого результату не має.  

Ознаки «якість» і «ефективність» є притаманними для норм 

кримінального процесуального права як самостійні категорії. Причому в 

загальній теорії права одні учені вважають, що нормам права притаманні 

як якість, так і ефективність, другі – лише якість, треті – лише 

ефективність. 

Так, О. З. Чєлохсаєв пише, що «кримінально-процесуальна політика 

повинна бути спрямована на підвищення якості і ефективності норм 

(курсив наш – С. К.) кримінально-процесуального права і реального 

кримінального процесу, і, як наслідок, - на досягнення мети 

кримінального процесу» [367, с. 11]. 

На думку І. С. Яковець, норма права як у статиці, так і в динаміці 

має лише ознаку якості, а філософський підхід до категорії «якість» 

становить собою статичний аспект проблеми, оскільки базується на 

розумінні якості як системи властивостей чи рис, притаманних об’єкту чи 

явищу, «якість» з практичної точки зору – це не що інше як динамічний 

(функціональний) аспект, який відображає здатність об’єкта – закону (чи 

                                                           
1
 І хоча автор прямо не вказує на якість норм, але це випливає з контексту 

вживання ним слова «зміст». 
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окремої статті, в якій викладена норма процесуального права – прим. 

С. К.) забезпечувати реалізацію свого призначення. Але ці два аспекти 

тісно пов’язані між собою, адже без теоретичного осмислення та пізнання 

сутнісних властивостей об’єкта неможливо зробити висновок про те, 

наскільки він є корисним з точки зору споживача [387].  

Автори фундаментальної монографії, присвяченої дослідженню 

ефективності правових норм, вважають лише ефективність ознакою 

правової норми [152]. У цій праці питання щодо співвідношення 

ефективності і якості правових норм не розглядається. 

Для визначення сутності поняття «якість» з’ясуємо в якому 

значенні вживається термін, яким воно позначене. Термін «якість» має 

два основних значення: та чи інша властивість, ознака, що визначає 

гідність чого-небудь; сукупність суттєвих ознак, властивостей, які 

відрізняють предмет чи явище від інших та надають йому 

визначеності [217, с. 272]. Подібне тлумачення терміну («внутрішня 

визначеність предмета, яка становить специфіку, що відрізняє його від 

усіх інших») знаходимо і в іншому словнику [295, с. 638]. За тлумачним 

словником В. Даля, якість є «властивістю чи належністю, всім, що 

становить сутність особи чи речі» [59, с. 99]. 

У роботах з філософії зазначається, що об’єктивний зміст категорії 

«якість» можна зрозуміти, лише розглядаючи її як ступінь заглибленості 

в сутність об’єкта, ступінь його пізнання [356, с. 767].  

Зрозуміло, що в такому розумінні «якість» означає властивість 

(ознаку) об’єкта, яка дозволяє його ідентифікувати. Для норми права, як 

відомо, такими ознаками є загальнообов’язковість, формальна 

визначеність тощо. Але маючи такий «набір» (менш чи більш широкий, з 

меншим чи з більшим заглибленням у сутність норми тощо) ознак, можна 

лише з більшим чи меншим ступенем пізнати норму як правовий об’єкт. 

Виникає запитання: чи можна на етапі формування (ухвалення, зміни, 

доповнення) норми закласти у неї якісь особливі якості (властивості), які 
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дозволяли б реалізовувати її в тих же самих умовах більш ефективно ? 

Вирішуючи це запитання, варто виходити з такого. 

Кожна норма має мінімальну кількість ознак (властивостей), які 

надають змогу ідентифікувати її як норму права взагалі чи норму 

кримінального процесуального права, зокрема. Знаючи ці ознаки, можна 

говорити про якість об’єкта (у нашому випадку – норми кримінального 

процесуального права) у сенсі його якісної визначеності.  

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

її цінності для досягнення цілей, заради досягнення яких вона ухвалена. 

Так, якісною буде норма кримінального процесуального права, яка 

ухвалена з урахуванням історичних, політичних, культурних, правових та 

інших умов, у яких передбачається її реалізовувати. Наприклад, 

кримінальна процесуальна норма, якою заборонялася б змагальність у 

кримінальному провадженні, у сучасному цивілізованому суспільстві 

була би оцінена як неякісна.  

Іноді норма кримінального процесуального права є настільки 

неякісною, що вона взагалі є зайвою у системі цієї галузі права. 

Наприклад, у зобов’язальній нормі про те, що під час кримінального 

провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового 

розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади 

зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього 

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

Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства (ч. 1 ст. 9 

КПК) йдеться про очевидне. Крім того, в зазначеній нормі дублюються 

нормативні положення, викладені у ч. 2 ст. 19 Конституції України, 

згідно з якими органи державної влади та органи місцевого 

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

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. До речі, дублювання у нормі кримінального 
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процесуального права положень, викладених в інших нормах, є однією з 

ознак того, що норма є неякісною. 

У будь-якому разі, якщо йдеться про якість як оціночну категорію, 

то вона повинна мати певні рівні. Н. В. Глинська стосовно рівнів якості 

кримінальних процесуальних рішень зазначає, що вони є результатом 

інтелектуально-праксеологічної діяльності, що здійснюється особою, яка 

приймає рішення чи перевіряючим органом та складається шляхом 

зіставлення властивостей конкретного рішення з певними стандартами, та 

подальшого визначення ступеня відповідності такого рішення цим 

стандартам. Інакше кажучи, це є судженням про міру (курсив наш – С. К.) 

як кількісну характеристику тієї чи іншої властивості кримінального 

процесуального рішення [46, с. 107]. У принципі зазначена «формула» 

визначення рівнів якості кримінальних процесуальних рішень може бути 

застосована і щодо норм кримінального процесуального права. 

У філософській літературі під мірою розуміється категорія, що 

виражає органічну єдність якісної та кількісної визначеності предмета 

або явища. Кожному якісно своєрідному об’єкту властиві певні кількісні 

характеристики. Ці характеристики не є постійними, а отже, – мінливими. 

Проте власне їх мінливість має певні межі, по досягненню яких кількісні 

зміни призводять до змін якісних (закон переходу кількісних змін у 

якісні). Ці межі і є мірою. У свою чергу зміна якості цього об’єкта 

призводить до зміни його кількісних характеристик і міри. Зв’язок і 

єдність кількості і якості обумовлені природою цього об’єкта [355, 

с. 275]. 

Міру якості об’єкта (норми права) можна визначити шляхом 

зіставлення його якостей із певними стандартами якості. Розробка 

стандартів якості кримінальних процесуальних норм не є завданням 

цього наукового дослідження. Тут достатньо зауважити лише, що варто 

вести мову не про якість кримінальних процесуальних норм, а про їхню 

доброякісність, тобто про такі характеристики норми, які задовольняють 
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«вимогам доброї якості» [326]. Зрозуміло, що стандарти доброякісності 

(досконалості) норми кримінального процесуального права і 

кримінальної процесуальної діяльності (дій і рішень) будуть різними хоча 

б тому, що норму права ми оцінюємо у статиці або як потенційно 

ефективну чи неефективну. Однак запропонований Н. В. Глинською 

підхід щодо визначення рівнів якості кримінальних процесуальних 

рішень може бути використаний і при розробці відповідних рівнів якості 

норми в цілому або окремих її частин – гіпотези, диспозиції, санкції. 

Учена запропонувала виокремлювати п’ять рівнів якості рішень: 

доброякісність, достатньо висока якість, задовільна якість, частково 

незадовільна якість, повністю незадовільна (неприйнятна) якість (повна 

недоброякісність). При цьому «доброякісність» рішень визначена як 

максимальний рівень якості у разі повної відповідності усій сукупності 

вимог, що охоплюються тим чи іншим стандартом чи їх сукупністю, а 

повністю незадовільну (неприйнятну) якість як дефектну якість, що 

характеризується таким відхиленням від сукупності вимог, котрі 

охоплюються тим чи іншим стандартом чи їх сукупністю, що повністю 

унеможливлює виконання рішенням свого функціонального 

призначення [46, с. 113]. 

Функціональним призначенням норм кримінального 

процесуального права є визначення підстав і порядку кримінального 

провадження. Отже, формулюючи стандарти доброякісності 

кримінальних процесуальних норм, основну увагу варто звертати на те, 

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

процесуальний порядок здійснення дій та прийняття рішень; чи 

обмежуються права і свободи людини лише у разі крайньої необхідності; 

чи є пропорційними санкції норми положенням, викладеним у гіпотезі і 

диспозиції; чи немає суперечностей між різними структурними 

елементами; чи є однозначними формулювання тощо. 
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Тут варто наголосити на тому, що наявність дефектів кримінальних 

процесуальних норм як якісна (причому негативна) оцінка їхнього 

«внутрішнього» стану є продуктом неефективного правового 

регулювання відносин, що виникають у зв’язку з кримінальним 

провадженням. Своєю чергою, дефекти норм є причиною неефективної їх 

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

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

досягненню цілей норми. Для ефективності подолання дефекту має 

значення і те, стосується він форми (структури) чи змісту кримінальної 

процесуальної норми. Наприклад, неузгодженість санкції норми з її 

гіпотезою чи диспозицією чи навіть відсутність санкції може зовсім не 

вплинути на ефективність реалізації процедурної норми, а ось відсутність 

регламентації певного етапу кримінальної процесуальної дії (прогалина в 

правовому регулюванні) потребує суттєвих зусиль для реалізації норми 

права. 

Навіть однакове розуміння суб’єктами кримінального провадження 

змісту норми процесуального права не виключає реалізацію її з різним 

ефектом, адже ситуації, в яких вона реалізується, є різноманітними. Тому 

ефект (результат) від реалізації тієї ж самої (менш чи більш якісної) 

норми може бути неоднаковим. Складно спрогнозувати, наскільки буде 

ефективною реалізація конкретної кримінальної процесуальної норми в 

перебігу її формулювання і прийняття. Але якщо вона матиме властивості 

(у тому числі «потенційну ефективність»), що свідчитимуть про її 

доброякісність, шанси на ефективну її реалізацію є вищими. 

«Потенційна ефективність» як одна із властивостей якості 

кримінальної процесуальної норми не може сама по собі забезпечити 

ефективну реалізацію норми у будь-якій формі (використання, 

дотримання, виконання, застосування). Ефективність, «закладена» у 

кримінальну процесуальну норму як її структурний елемент «якості», 

здатна забезпечити лише те, що у сприятливих умовах кримінального 
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провадження реалізація норми може бути ефективною, і суб’єкт, який її 

реалізовує, досягне запланованого ним результату
1
. Дійсно, якщо 

«ефективна» (якісна з точки зору ефективності) норма реалізується у 

несприятливих умовах реалізації (наприклад, суб’єктом, який не має 

достатнього досвіду чи кваліфікації), то на практиці ефект, закладений у 

неї законодавцем, напевно, буде меншим від очікуваного. 

Відтак, ефективність норми кримінального процесуального права 

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

прогнозований, результат її майбутньої дії (реалізації). У такому вимірі 

ефективність кримінальної процесуальної норми є елементом системи її 

властивостей, які визначають «загальну» якість норми.  

На підставі викладеного вище зробити такі висновки: низька 

«загальна» якість кримінальної процесуальної норми або її окремих 

структурних елементів в однакових умовах є причиною низької 

ефективності її реалізації; ступінь ефективності реалізації норми 

процесуального права залежить від її якості можна визначити лише в 

перебігу практичної діяльності і отримання результату. Причому цей 

результат і його співвідношення з метою реалізації норми, закладеною 

законодавцем при її формулюванні, значною мірою залежить від того, 

хто її реалізовує (фаховий рівень, практичний досвід цієї особи та інші її 

характеристики). 

Важливим у плані оцінки якості норм кримінального 

процесуального права і, як наслідок, ефективності їх дії є питання про те, 

хто оцінює норми на предмет відповідності зазначеним параметрам. 

                                                           
1
 Ефективність традиційно розглядають як співвідношення фактичного і 

запланованого результату. Але для того, щоб були впевненим у ефективній реалізації 

норми права план повинен бути конкретний, враховувати всі умови реалізації норми, 

а суб’єкт, який її реалізує, - чітко дотримуватися цього плану. Врахувати ж у 

конкретному кримінальному провадженні усі заплановані аспекти (умови) реалізації 

норми права практично неможливо. Тому суб’єкт реалізації норми процесуального 

права може розраховувати на один результат (на його думку, ефективний), а отримати 

інший – більш чи менш ефективний. 
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Суб’єктами оцінки норм кримінального процесуального права на предмет 

якості можуть бути різноманітні особи – учасники кримінального 

провадження, науковці, експерти Венеційської комісії та ін. Оцінки 

якості як окремих норм процесуального права, так і певних їх 

сукупностей можуть більш чи менш суттєво різнитися. Це можна було 

спостерігати на етапі оцінки моделей норм КПК на етапі його розробки, 

коли міжнародні експерти надавали численні експертні висновки про 

якість проекту КПК та його окремих інститутів і норм. 

Оцінка якості конкретних норм суб’єктами, які їх реалізували, 

обумовлює також оцінку ними рівня ефективності дії цих норм. 

Враховуючи змагальний характер кримінального провадження, оцінки 

рівнів як якості норм кримінального процесуального права, так і 

ефективності їхньої дії, можуть суттєво різнитися. Ще один важливий 

аспект оцінювання якості й ефективності процесуальних норм полягає в 

тому, що учасники кримінального провадження оцінюють норми залежно 

від своєї правової позиції [375, с. 238-246]. Причому, оцінивши якість 

норми як задовільну, учасник провадження може бути незадоволений 

ефективністю її реалізації іншим учасником. 

Оцінюючи якість та ефективність норм кримінального 

процесуального права, важливо також мати на увазі й те, що 

неефективність дії норми не завжди свідчить про те, що вона є неякісною. 

Приміром, слідчі вважають неякісними норми, якими регламентовано 

судовий контроль за обранням запобіжних заходів, не пов’язаних з 

обмеженням волі підозрюваного, або що ці норми із зазначеної причини 

реалізуються неефективно, є складними та такими, що потребують багато 

часу для реалізації. Чи можна ці норми вважати неякісними, внаслідок 

чого ефект від їхньої реалізації є меншим, ніж того очікують слідчі? 

Напевно, що ні. Адже норма відповідає критеріям якості з точки зору 

європейських стандартів з прав громадянина в кримінальному 

провадженні і положенням Конституції України. Застосування будь-
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якого запобіжного заходу є істотним втручанням у конституційні права 

особи, а тому потребує контролю суду як арбітра у вирішенні не лише 

питань кримінальної відповідальності особи, а й процесуальних питань, 

що стосуються обмежень, притаманних для запобіжних заходів.  

Тому неефективність дії (реалізації) норми кримінального права не 

завжди є підставою для внесення до неї змін. По-перше, для визначення 

рівня ефективності дії норми важливе значення в сучасному 

кримінальному процесі, орієнтованому на дотримання прав людини, має 

рівень захищеності конституційних прав і свобод підозрюваного; по-

друге, рівень ефективності дії норми, яка регулює порядок обрання 

запобіжних заходів, оцінює не лише сторона обвинувачення, а й сторона 

захисту; по-третє, потреба в обранні запобіжного заходу є лише у 

випадку наявності до цього підстав.  

Законодавець не встановлює обов’язку для сторони обвинувачення 

ініціювати питання перед судом про обрання запобіжного заходу, а для 

суду – в кожному разі звернення сторони обвинувачення з таким 

клопотанням – задовольняти його. Однак у вивчених нами провадженнях 

сторона обвинувачення ініціювала обрання запобіжних заходів ще на 

стадії досудового розслідування у кожному провадженні, тобто частота 

вирішення питання про обрання запобіжних заходів на практиці дорівнює 

100 %. 

Іноді причиною низького рівня ефективності реалізації норми 

кримінального процесуального права стають незначні неясності в 

окремих словах. Наприклад, нормою процесуального права передбачено, 

що в затриманого є право на побачення із захисником до першого допиту 

з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування (п. 3 

ч. 3 ст. 42 КПК). У практиці досудового розслідування виникає проблема 

з реалізацією цієї норми, оскільки слово «побачення» сторона 

обвинувачення трактує як таке, що вжито в однині, а сторона захисту – у 

множині. У результаті граматичного тлумачення цієї норми доходимо 
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висновку про те, що, скоріше, сторона обвинувачення займає правильну 

позицію. Адже друга частина речення, з якого складається п. 3 ч. 3 ст. 42 

КПК, викладена так: «а також після першого допиту - мати такі 

побачення без обмеження їх кількості й тривалості». Це означає, що «без 

обмеження кількості» затриманий вправі мати побачення із захисником 

лише після першого допиту, а до першого допиту кількість таких 

побачень є обмеженою. Водночас із тексту норми не можна визначити, 

якою кількістю обмежуються побачення затриманого підозрюваного з 

захисником. Низьку якість цієї норми можна легко підвищити шляхом 

доповнення її перед словом «побачення» словом «одне». Замість «одне» 

може бути інший чисельник, але він має бути заради юридичної 

визначеності (бо «ubi jus incertum, ibi nullum» - «якщо закон не 

визначений, то закону немає») і зниження конфліктності між сторонами в 

перебігу реалізації аналізованої тут норми процесуального права. 

У вітчизняному кримінальному процесуальному праві є також 

норми, які містять терміни, що не мають ніякого значення для реалізації 

норми. Прикладом можуть слугувати норми, якими врегульовано 

проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) 

дій. Слово «розшукові» у зазначених словосполученнях не несе жодного 

смислового навантаження для реалізації відповідних норм. Очевидно, 

законодавець узяв до уваги відоме наукове положення про те, що 

пізнавальні дії в кримінальному процесі, в результаті яких не 

встановлюються докази у процесуальному сенсі, не є слідчими 

(доказовими). Однак в умовах, коли слідчий є суб’єктом оцінювання 

доказів (ч. 1 ст. 94 КПК)
1
 термін «розшукові» у наведених вище 

словосполученнях є зайвим. На перший погляд подібні недоліки норм 

кримінального процесуального права є нейтральними у плані з’ясування 

                                                           
1
 Ми не ставимо за завдання визначити доцільність віднесення слідчого до 

числа суб’єктів оцінки (кримінальної процесуальної кваліфікації) фактичних даних як 

доказів. 
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рівня ефективності їх реалізації. Однак це може виявитися і не так: вони 

можуть мати негативні наслідки, адже змушують особу, яка реалізує 

норму права, витрачати час (процесуальний строк) на пошуки в певному 

зайвому для норми слові якийсь сенс, якого там насправді немає. 

Оцінюючи норму кримінального процесуального права з точки 

зору її якості, варто зважати й на те, що якість однієї норми може бути 

підірвана неякісністю іншої. Як приклад можна навести норму, 

викладену в ч. 1 ст. 348 КПК: «Після оголошення обвинувачення 

головуючий встановлює особу обвинуваченого, з’ясовуючи його 

прізвище, ім’я, по батькові, місце і дату народження, місце проживання, 

заняття та сімейний стан, роз’яснює йому суть обвинувачення і запитує, 

чи зрозуміле воно йому, чи визнає він себе винним і чи бажає давати 

показання». До речі, подібні положення містять КПК й інших 

пострадянських держав (ч. 2 ст. 334 КПК Вірменії
1
; ст. 230 КПК 

Грузії [334]; ст. ст. 267-268 КПК Литви [336] ст. 273 КПК РФ [343]; ч. 2 

ст. 308 КПК Таджикистану [341]); ст. 346 КПК Казахстану від 13 грудня 

1997 р. [339]. К. Б. Каліновський та О. В. Смірнов з цього приводу 

правильно зазначають (стосовно КПК Туркменістану), що «ймовірно 

можна вважати, що ця процедура спрямована проти презумпції 

невинуватості, гарантованої ч. 1 ст. 18 КПК, оскільки тягар доказування 

вини покладено на обвинувачення (ч. 3 ст. 22 КПК), а підсудного просять 

відповісти, ще до того як які-небудь докази вини були представлені в 

суді» [298, с. 12]. Очевидно, виходячи саме з таких міркувань, 

законодавець Казахстану в КПК від 4 липня 2014 р. [339] відмовився від 

норми (ст. 346 КПК від 13 грудня 1997 р.), яка діяла до моменту набрання 

чинності цим КПК. 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения. URL: 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1450&lang=rus#42 (дата 

звернення: 13.10.2016)  
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Частиною 2 ст. 17 КПК України «Презумпція невинуватості та 

забезпечення доведеності вини» встановлено, що тягар доведення 

обвинувачення покладається на сторону обвинувачення і вона це повинна 

зробити в суді, щоб у того не залишилося жодних розумних сумнівів у 

невинуватості обвинуваченого. Останній, згідно з цією ж нормою, не 

зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального 

правопорушення. Обвинувачений, відповідаючи ствердно на запитання 

суду про те, чи визнає він себе винним, так чи інакше розвіює сумніви 

суду у своїй винуватості ще до того, як розпочнеться дослідження доказів 

у судовому засіданні. Сторона обвинувачення в такому разі також 

вважає, що обвинувачення їй буде довести легко й оскарження вироку 

стороною захисту скоріше за все не буде. Така ситуація, породжена 

обов’язком суду з’ясувати позицію обвинуваченого щодо обвинувачення 

ще до початку дослідження доказів, може стати причиною упередженого 

їх дослідження в суді. З іншого боку, таке з’ясування судом позиції 

обвинуваченого жодним чином не допомагає сторонам і суду повніше 

з’ясувати обставини кримінального провадження. Відтак, існування 

розглядуваного положення в нормі, викладеній в ч. 1 ст. 348 КПК, є 

недоцільним. 

Завершуючи розгляд питання, винесеного в заголовок цього 

підрозділу монографічного дослідження, вважаємо за доцільне 

зупинитися на вкрай важливому аспекті. Ефективність реалізації норм 

кримінального процесуального права значною мірою залежить від того, 

наскільки суб’єкт, який її реалізує, є обізнаним з європейськими 

стандартами кримінального судочинства, викладених в ЄКПЛ та 

правових позиціях ЄСПЛ. Обізнаність із цими позиціями дозволяє 

максимально правильно оцінити якість норми процесуального права, а 

отже, правильно її реалізувати. Не можна не погодитися з думкою про те, 

що « … наразі одним з актуальних питань на практиці є забезпечення 

обізнаності національних правозастосовників із усіма правовими позиціями 



284 
 

ЄСПЛ, що, звичайно, сприятиме підвищенню ефективності безпосереднього 

їх застосування при вирішенні правових питань, а отже, й профілактиці 

скорочення кількості скарг громадян України до ЄСПЛ, на що акцентував 

увагу Керівний комітет з прав людини Ради Європи [398]. При цьому, 

звичайно, координаційна роль у забезпеченні такої обізнаності 

правозастосовників та, відповідно, запобіганні порушенням прав людини на 

національному рівні належить вищим судовим органам – ВСУ та ВССУ, які 

мають надавати більш чіткі та послідовні орієнтири застосування норм 

Конвенції та практики ЄСПЛ, що полягає у здійсненні відповідної 

підготовки професійних суддів, наданні методичних роз’яснень та 

формулювання відповідних правових позицій щодо імплементації судами 

рішень ЄСПЛ.  

Варто погодитись із тим, що ВСУ у своїх рішеннях, прийнятих у 

зв’язку з неоднаковим застосуванням тих самих норм матеріального права, 

спроможний формувати відповідну судову практику нижчих судів шляхом 

зайняття певної правової позиції, що в нього сформувалась з огляду на 

опубліковану практику ЄСПЛ. Вищі ж спеціалізовані суди України шляхом 

узагальнення рішень ЄСПЛ щодо України можуть надавати конкретні 

рекомендаційні роз’яснення з питань застосування норм Конвенції та 

практики ЄСПЛ при вирішенні судових справ, що врешті-решт має 

призвести до створення певного каталогу правових позицій ЄСПЛ, 

адаптованих до застосування судами України [127, с. 70]
1
. 

                                                           
1
 Як правильно зазначає Н. В. Глинська, інформаційні листи виявили себе як 

інструмент «екстреного роз’яснення» питань щодо застосування тих чи інших норм 

нового кримінального процесуального законодавства. В аспекті унормування 

діяльності із прийняття кримінальних процесуальних рішень, учена вказує на те, що 

саме в цих документах інформативного характеру конкретизовано низку вимог до 

досудових та судових кримінальних процесуальних рішень [47, с. 184]. Між тим 

процесуальна природа таких актів та правомірність роз’яснення в них норм 

законодавства отримали неоднозначну оцінку серед науковців та практиків [357; 361, 

с. 91-96]. Так, зокрема, М. Хавронюк нещодавно звернув увагу на незаконність такої 

форми правотлумачної діяльності ВССУ та «сумнівну якість» інформаційних листів 

ВВСУ, зазначаючи, що «на відміну від прямо передбачених законом актів 

інтерпретації законодавства — постанов пленуму, в законі відсутня згадка про 
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І, наостанок, з’ясуємо як залежить реалізація норми кримінального 

процесуального права від складності викладу її тексту. Іншими словами, 

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

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

Вбачається, що тут не може бути однозначної відповіді. Тут знову ми 

стикаємося з залежністю ефективності реалізації норм кримінального 

процесуального права від форми і суб’єкта їх реалізації. Законодавець у 

принципі повинен прагнути до простоти (наскільки це є можливим при 

врегулюванні конкретного питання) викладу правових приписів. Але 

якщо йдеться про застосування норми права, суб’єктом якого є 

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

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

адресованої некомпетентним суб’єктам кримінального провадження. 

Хоча, в законах, в тому числі і в Конституції України, є гарантія 

ефективної реалізації як простих, так і складних норм права 

некомпетентними суб’єктами у вигляді можливості користуватися 

правовою допомогою адвоката. 

ЄСПЛ висловив свою правову позицію з приводу доступності норм 

права для осіб, які їх реалізують, дотримання вимог «якості» закону, яким 

передбачається втручання в права особи та основоположні свободи, є 

вимогою, що її ставить принцип верховенства права. У п. 25 Рішення 

                                                                                                                                                                                  

можливість продукування вищими спецсудами відповідних листів і рекомендацій, як 

не встановлено й жодних вимог до їхніх змісту і форми. Таким чином, рекомендації, 

інформаційні й оглядові листи можуть готувати й не палати відповідного суду, які 

спеціалізуються на певних справах, і не на основі узагальнення судової практики та 

вивчення судової статистики. В їх підготовці можуть узагалі не брати участі судді, а 

також члени науково-консультативних рад, які, відповідно до закону, спеціально 

обираються для опрацювання питань, пов’язаних із роз’ясненням законодавства, й 

попереднього розгляду проектів постанов вищого спецсуду. Ці документи не 

потребують правової експертизи, наукового й літературного редагування. Для 

набрання ними чинності немає потреби в голосуванні та наявності кворуму. Вони 

можуть писатися в кулуарах і навіть видаватися задля задоволення матеріальних чи 

інших інтересів певних осіб або чиїхось амбіцій тощо. У будь-якому разі процес їх 

підготовки та прийняття перебуває поза межами будь-якого контролю, зокрема з боку 

інших гілок влади та громадськості» [357]. 
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ЄСПЛ від 10 грудня 2009 р. у справі «Михайлюк та Петров проти 

України» зазначено: «Суд нагадує, що вираз «згідно із законом» 

насамперед вимагає, щоб оскаржуване втручання мало певну підставу в 

національному законодавстві; він також стосується якості відповідного 

законодавства і вимагає, щоб воно було доступне (курсив – С. К.) 

відповідній особі, яка, крім того, повинна передбачати його наслідки для 

себе, а також це законодавство повинно відповідати принципу 

верховенства права» [274]. 

У плані реалізації норм кримінального процесуального права 

доцільно визначити, про яку «відповідну особу» йдеться у цьому Рішенні 

ЄСПЛ. Якщо мова про слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів, то ці 

суб’єкти є обізнаними в праві. Їх тому і називають професійними 

учасниками кримінального провадження. Навіть якщо якась норма 

кримінального процесуального права є неякісною, вони, як правило, 

мають готовий алгоритм реалізації її у формі застосування. Останній 

може бути викладений у відомчих нормативно-правових актах, практиці 

судів, в тому числі і вищих (Верховного), слідчій практиці тощо. 

Вбачається, що, вживаючи термін «відповідні особи», ЄСПЛ в першу 

чергу мав на увазі «непрофесійних» учасників кримінального 

провадження: потерпілих, підозрюваних (обвинувачених), свідків тощо. 

Для цих учасників провадження якість норм (під якими вони, до речі, 

часто розуміють статті закону), яка виражається у доступності 

сприйняття ними текстів нормативно-правових актів, що утворюють 

систему кримінального процесуального законодавства, має суттєве 

значення. Адже одна справа з’ясувати зміст норми закону, яка передбачає 

кримінальну відповідальність за крадіжку, а інша – розібратися у 

«хитросплетіннях» норм, що складають інститут (підгалузь) доказового 

права. 

Із викладеного в цьому підрозділі випливає висновок про те, що у 

відриві одне від одного поняття «якість норми кримінального 
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процесуального права» і «ефективність її реалізації» не мають значення. 

Лише в сукупності ці поняття можуть визначати результативність 

діяльності учасників кримінального провадження з використання, 

дотримання, виконання та застосування норм кримінального 

процесуального права.  

У цій частині дисертації ми не розглядали питання щодо 

конкретних критеріїв визначення категорій «якість» та «ефективність» 

процесуальних норм, а також показників, які складають зміст тих чи 

інших критеріїв. Нас тут цікавив сукупний вплив зазначених тісно 

пов’язаних між собою і взаємозалежних категорій на реалізацію норм 

процесуального права. 

 

4.2. Правові гарантії реалізації норм кримінального 

процесуального права 

 

Знизити ризики реалізації норм кримінального процесуального 

права, про які йшлося в попередньому підрозділі монографічного 

дослідження, можуть певні засоби забезпечення ефективної реалізації 

норм. У юридичній науці такі засоби називають кримінальними 

процесуальними гарантіями. 

Практика реалізації норм чинного КПК є досить нетривалою. 

Точніше – вона перебуває у стадії формування. Одні норми КПК в 

перебігу їх реалізації є безпроблемними, другі – проблемними, треті – 

взагалі не реалізуються через відсутність відповідних гарантій. Тому 

адресовані практикам науково обґрунтовані рекомендації щодо 

використання наявних у законі гарантій реалізації норм кримінального 

процесуального права на сучасному етапі дії КПК є вчасними і такими, 

що сприятимуть ефективній реалізації цих норм. 

У нормах кримінального процесуального права закладено певну 

«правову енергію («потенціал реалізації»)», що дозволяє сподіватися на 
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більш чи менш ефективну їх дію. Однак норми цієї галузі права, до речі, 

як і будь-які інші правові норми, не здатні повною мірою самі 

гарантувати власну реалізацію. Вони потребують стороннього 

гарантійного впливу у вигляді певних чинників. Реалізація норм 

кримінального процесуального права може виявитися неефективною і не 

дати позитивних результатів, якщо вона не буде «підтримана чинниками 

об’єктивного порядку, тобто «умовами надійності» [312, c. 160], що 

дозволяють сподіватися на реалізацію норм попри будь-які несприятливі 

ситуації і ризики, що виникають у практиці кримінального провадження. 

Варто підтримати висловлену в юридичній літературі позицію щодо ролі 

правових гарантій реалізації методів правового регулювання: «Роль 

чинників, що забезпечують реалізацію методів кримінального 

процесуального права в практичній діяльності компетентних органів, 

виконує система передбачених законодавством положень, завдяки яким у 

реальному кримінальному процесі може бути забезпечена реалізація 

методів правового регулювання з такими результатами, які будуть 

корисними як для публічних, так і приватних інтересів» [172, с. 37].  

В адаптованому до предмета нашого дослідження вигляді ця 

позиція може бути сформульована у такому вигляді: «Роль чинників, що 

забезпечують реалізацію норм кримінального процесуального права в 

кримінальному провадженні, виконують положення, завдяки яким усі 

суб’єкти реалізації норм отримують можливості реалізувати їх в умовах, 

що є найбільш сприятливими для них, а також для інтересів суспільства». 

Оскільки в цій роботі йдеться про правові категорії – «норми права», 

«права», «обов’язки», «заборони» тощо, то розглянуті будуть лише ті із 

зазначених положень, які передбачені законодавством, тобто правові 

гарантії реалізації норм кримінального процесуального права. 

Проблеми визначення правових гарантій, їх системи та прояву у 

досягненні мети процесу у науці кримінального процесу, на жаль, 

досліджено не досить повно. Як наслідок, питання щодо визначення 
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поняття правових гарантій у кримінальному процесі та їх системи 

залишаються до цього часу дискусійними.  У довідкових джерелах можна 

знайти тлумачення змісту гарантій (від фр. garantie – забезпечення) як: 

1) забезпечення якоїсь дії; 2) умову виконання дії, яка призведе до 

беззаперечного успіху; 3) додаткову страховку якоїсь дії [296].  

У поняття процесуальних гарантій в науці вкладають різний зміст. 

Одні розуміють під ними спеціальні правові засоби, що 

забезпечують реалізацію прав і законних інтересів учасників процесу, а 

також виконання ними процесуальних обов’язків [299, с. 28-29], інші – як 

структурний елемент кримінальної процесуальної форми, а саме: засоби, 

що забезпечують вирішення завдань кримінального провадження, 

нормативне закріплення яких визначає спрямованість всієї кримінальної 

процесуальної діяльності [329, с. 24].  

Е. Ф. Куцова вважає, що кримінально-процесуальні гарантії прав і 

законних інтересів особистості є численними і різноманітними за своїм 

конкретним змістом засоби, передбачені нормами кримінально-

процесуального права, що слугують забезпеченню можливості 

здійснення, захисту прав і законних інтересів громадян, які є учасниками 

кримінального процесу. Ці засоби взаємно доповнюють одне одного [154, 

с. 8]. 

О. П. Кучинська зазначає, що в широкому розумінні гарантії є тими 

об’єктивними умовами, які створює суспільство або встановлює держава 

з метою забезпечення повноцінної реалізації прав та законних інтересів 

громадян [155, с. 6]. 

М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко визначили процесуальні 

гарантії як «передбачені кримінально-процесуальним законом засоби 

забезпечення досягнення завдань кримінального судочинства й охорони 

прав і законних інтересів осіб, які беруть у ньому участь» [194, с. 32]. 

М. А. Погорецький розуміє кримінальні процесуальні гарантії як 

«визначені кримінальним процесуальним законом засоби та способи, 
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спрямовані на реалізацію прав та обов’язків усіх суб’єктів кримінального 

процесу, забезпечення реалізації їх законних інтересів, а також на 

досягнення мети та виконання завдань кримінального 

судочинства» [232]. 

Конституція України містить положення, відповідно до якого 

«права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави», а «утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави» (ч. 2 ст. 3 Конституції 

України [141]). Особливої актуальності цей конституційний припис 

набуває в галузі кримінальних процесуальних відносин, де виникають та 

проявляються найбільш суттєві обмеження конституційних прав та 

свобод громадян, де відносини особи та держави дуже часто 

супроводжуються інтенсивним примусовим впливом з боку останньої 

(затримання, тримання під вартою, відсторонення від посади тощо). 

Отже, права, якими наділені учасники кримінального провадження, не 

можуть самі по собі автоматично забезпечити власне існування. Роль 

чинників, що забезпечують їх реалізацію, виконує система законодавчо 

закріплених положень (норм, принципів, вимог тощо), завдяки яким у 

кримінальному процесі має бути забезпечено перехід від передбачених 

законом можливостей до реальної дійсності. До того ж гарантії прав 

особи виконують роль засобів, завдяки яким забезпечується можливість 

виключення чи, принаймні, мінімізації професійних помилок з боку 

органів розслідування та правосуддя щодо громадянина [157, с. 4]. 

Не додають визначеності у розглядуваному питанні і дефініції 

правових гарантій, сформульовані у загальній теорії держави і права, де 

гарантії визначають як «сукупність умов і засобів, що дозволяють 

безперешкодно реалізувати правові норми, користуватися суб’єктивними 

правами і виконувати юридичні обов’язки» [138, с. 280]. У наведеній 

дефініції спостерігається певна тавтологія: реалізація норм відбувається 

через користування правами і виконання обов’язків, а тому вживання цих 
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термінів через кому свідчить про те, що автори цитованого тексту 

вкладають у них різний зміст. Крім того, реалізація норм права 

відбувається не лише в цих двох формах (використання і виконання), а й 

шляхом дотримання (заборон) і застосування норм уповноваженими 

державними органами і службовими особами. 

Під юридичними (правовими) гарантіями розуміють також: 

систему закріплених правовими нормами юридичних засобів, яка здатна 

реально забезпечити реалізацію, охорону та захист суб’єктивних прав 

особи [3, с. 108]; сукупність правових норм, що визначають обсяг прав, 

свобод та обов’язків громадян, а також які встановлюють засоби їх 

реалізації та охорони від будь-яких порушень [390, с. 59]. 

Ми не ставимо за завдання надати власне визначення поняття і 

системи кримінальних процесуальних гарантій. Уявляється, що 

правильним у плані визначення поняття і системи таких гарантій 

реалізації норм кримінального процесуального права був би підхід, згідно 

з яким мають бути сформульовані критерії віднесення того чи іншого 

правового положення до числа гарантій. Доцільність такого підходу 

обумовлюється тим, що динаміка реалізації норм права, різноманітність 

суб’єктів і змісту процесів реалізації не дають можливості не лише в 

конкретному кримінальному провадженні, а й в науці кримінального 

процесу сформулювати чіткий, вичерпний перелік кримінальних 

процесуальних гарантій. Адже в перелічених умовах реалізації 

процесуальних та інших правових норм такий перелік може стати 

орієнтиром для неправильних висновків про те, що якийсь засіб 

забезпечення виконання завдань кримінального провадження не можна 

вважати кримінальною процесуальною гарантією.  

Варто підтримати думку про те, що «критеріями віднесення тих чи 

інших категорій до системи правових гарантій кримінального процесу є, 

по-перше, реальна (потенційна) можливість їх позитивного впливу на 

ефективність діяльності органів, що ведуть процес, по-друге, - наявність 
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тих чи інших положень в чинному законодавстві» [171, с. 59]. Єдине, що 

може удосконалити цю систему критеріїв, - це інше формулювання 

критерію, зазначеного першим. У викладеному в цитованому тексті 

критерій стосується лише однієї з форм реалізації норм кримінального 

процесуального права – застосування. Інші ж три форми реалізації норм 

права проігноровано. Розглядуваний критерій доцільно сформулювати 

так: «реальна (потенційна) можливість їх позитивного впливу на 

ефективність реалізації норм права усіма учасниками кримінального 

провадження». 

Запропонований нами підхід дозволяє ставитися до кримінальних 

процесуальних гарантій як до «рухливого» поняття. В. М. Корнуков 

правильно зазначив, що все те, що тією чи іншою мірою сприяє 

досягненню певних результатів або забезпечує певний стан, може бути 

розцінене як гарантія відповідної діяльності або стану, тому що сприяє 

діяльності, захищає стан, тобто гарантує їх. На думку цього вченого, 

загальне поняття гарантії досить часто є умовним і рухливим, оскільки те, 

що в одному випадку виступає гарантією, в іншому випадку не є 

такою [143, с. 59; 144, с. 27]. 

Не погоджуючись із цією позицією В. М. Корнукова, В. В. Зуєв, 

спираючись на інструментальний підхід, пише: « … здається, із цією 

науковою позицією можна посперечатися, оскільки логіка гарантування 

як такого завжди вимагає та сприяє тому, щоб за будь-яких обставин, та в 

будь-яких умовах, гарантії забезпечували досягнення певного, раніше 

визначеного, позитивного результату, тобто вони є тим інструментом, 

який значною мірою знижує ризики негативного розвитку подій для 

особи, яка вчиняє певні дії або ж знаходиться у певній ситуації. Крім 

того, «умовність» гарантій, якщо розглядати їх у правовому сенсі, 

перетворює їх у «правову абстракцію», а саму правову систему в 

репресивний інструмент тоталітарного управління безправним 

суспільством» [78, с. 15]. Тому не викликає заперечень думка про те, що  
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гарантія – це соціально необхідна умова реальності ймовірного явища, а 

правові гарантії – соціально необхідні умови, створювані правовим 

регулюванням реальності прав і обов’язків, закріплених у правовій 

нормі [284].  

У юридичній літературі стверджується, що «з точки зору 

виникнення або передумов походження юридичних гарантій слід 

наголосити на тому, що гарантії виникають як реакція держави на 

існування загроз як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, які 

існують у зв’язку із реалізацією особою своїх прав, відстоювання власних 

законних інтересів» [78, с. 16]. У плані реалізації норм кримінального 

процесуального права загрози об’єктивного і суб’єктивного характеру, 

про які пише автор, є реальними. Адже в кримінальному провадженні, як 

у жодному іншому, зачіпаються і відстоюються права та інтереси, що є 

найбільш суттєвими для людини і громадянина. 

Отже, єдності думок вчених щодо поняття кримінальних 

процесуальних гарантій і їх значення для реалізації завдань 

кримінального провадження чи норм права немає. Так само відсутня 

консолідована позиція науковців щодо системи кримінальних 

процесуальних гарантій. На думку В. М. Горшеньова, систему гарантій 

юридичного процесу складають: достатній ступінь урегульованості 

процедурно-процесуальної діяльності; встановлення юридичної 

відповідальності за неналежне виконання процесуальної діяльності; 

здійснення контрольних функцій спеціально уповноваженими на те 

органами держави, суб’єктами-організаторами, а також представниками 

громадських організацій, трудових колективів, органів преси, 

телебачення, радіо за законністю і обґрунтованістю процесуальної 

діяльності; чітко встановлений правовий статус, повноваження і 

компетенція учасників юридичного процесу; матеріально-технічна 

забезпеченість всіх правових форм діяльності держави [312, с. 161].  
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Свого часу П. С. Елькінд визначила систему процесуальних 

гарантій у такий спосіб: процесуальні норми (курсив наш – С. К.), 

закріплені у них права та обов’язки учасників кримінального 

провадження; принципи судочинства, які закріплені в правових нормах; 

кримінально-процесуальна форма; діяльність учасників кримінального 

судочинства; система перевірки обґрунтованості прийнятих рішень, 

система контролю законності процесуальних дій; система 

процесуального примусу, процесуальні санкції [381, с. 67]. 

Систему кримінальних процесуальних гарантій подають як 

сукупність таких елементів: 1) достатній ступінь урегульованості 

кримінальної процесуальної діяльності; 2) кримінальна процесуальна 

форма; 3) засади кримінального провадження; 4) процесуальний статус 

учасників кримінального процесу; 5) можливість застосування заходів 

кримінального процесуального примусу (запобіжних та інших заходів); 

6) судовий контроль; 7) прокурорський нагляд; 8) відомчий контроль; 

9) обґрунтування процесуальних рішень і ускладнений порядок 

прийняття деяких із них (про обшук в житлі особи, про взяття особи під 

варту тощо); 10) право на оскарження дій і рішень органів і посадових 

осіб, які ведуть процес; 11) юридична відповідальність [36, с. 20-21]. 

Говорячи про процесуальну форму як одну із гарантій судочинства, 

М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко зазначили, що вона (форма) є 

«гарантією правосуддя (правильного порушення кримінальних справ
1
, їх 

успішного розслідування, судового розгляду і вирішення), а також 

гарантією прав особи у кримінальному процесі» [194, с. 33]. Така 

класифікація гарантій, попри те що вона здійснена без зазначення 

класифікаційної ознаки (класифікатора) (яким, на нашу думку, міг би 

стати інтерес – публічний чи приватний), має право на існування і є 

цінною для цілей дослідження процесуальних гарантій на загальному 

                                                           
1
 Підручник видано у 1999 р. Тому авторами використано термінологію КПК 

1960 р.: «порушення кримінальної справи». 
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теоретичному (кримінальному процесуальному) рівні. Для цілей же 

нашого дослідження процесуальні гарантії доцільно було би розділяти 

залежно від того, реалізацію норм кримінального процесуального права у 

якій формі (використання, дотримання, виконання чи застосування) вони 

гарантують. Класифікація кримінальних процесуальних гарантій за 

подібною ознакою в юридичній науці ще не здійснювалася. 

Але тут виникає запитання: чи можливо виокремити самостійні 

групи правових гарантій, які би сприяли реалізації норм кримінального 

процесуального права в певній формі ? Напевно, що ні. Адже така 

постановка питання суперечила б очевидному положенню про те, що 

окремі процеси реалізації цих норм, незалежно від її форм, є частиною 

кримінального провадження. Більше того, ці окремі процеси й утворюють 

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

як уся система кримінальних процесуальних гарантій, так і її окремі 

елементи здатні розповсюджувати свій забезпечувальний вплив на увесь 

кримінальний процес, у тому числі і на «мікропроцеси» реалізації 

окремих норм у різних формах. 

Тут також важливо зауважити, що норми кримінального 

процесуального права можуть бути сконструйовані із застосуванням як 

імперативного, так і диспозитивного методів правового регулювання. 

Так, санкція норм кримінального процесуального права зобов’язана 

своїм існуванням імперативному методу правового регулювання у 

кримінальному процесі, згідно з яким регулювання суспільних відносин, 

що виникають, розвиваються і припиняються у кримінальному 

провадженні, здійснюється за схемою «обов’язок + відповідальність» [6, 

с. 385-386]
1
. Але, як правильно зазначає С. С. Алексєєв, за такої системи 

правового регулювання, як це не виглядає парадоксальним, оскільки «ця 

система функціонує в «негативному полі» (а деяке негативне середовище 

                                                           
1
 Очевидно, що не лише обов’язок, а й заборона є складовою частиною такої 

схеми правового регулювання. 
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вона утворює і сама для себе: люди не дуже схильні підкорятися 

обов’язковим вимогам, коли хтось думає і вирішує за них), то ланцюжок 

правових засобів, що йде від завдання до результату, увесь час перебуває 

під тиском різноманітних, в багатьох випадках постійних інтересів, які 

часто можуть вклинюватися в цей ланцюжок, ускладнювати його, а іноді 

й позбавляти сили» [6, с. 385]. Але які б негативні моменти не мала 

аналізована система правового регулювання, вона на даний час є чи не 

найбільш ефективною при врегулюванні кримінальної процесуальної 

діяльності, в якій найбільш повно проявляються інтереси суб’єктів 

правовідносин, що пов’язано іноді з протидією досудовому 

розслідуванню, судовому розгляду тощо [171, с. 16]. 

Отже, якщо йдеться про реалізацію зобов’язальної або заборонної 

норми кримінального процесуального права, то відповідальність за 

невиконання обов’язку (дотримання заборони) є найбільш дієвою 

гарантією його виконання (або дотримання заборони). Така схема 

правового регулювання суспільних відносин є найбільш характерною для 

кримінального процесу. Але справа у тому, що санкція як міра 

відповідальності є частиною самої норми процесуального права. Відтак, 

санкція, будучи частиною відповідної норми, сама по собі є гарантією її 

реалізації, якщо йдеться про такі форми, як виконання і дотримання.  

Наявність санкції у цих нормах свідчить про наявність у них 

внутрішнього (власного) резерву для своєї реалізації. Зобов’язальні і 

заборонні норми кримінального процесуального права, сконструйовані за 

двочленною схемою (гіпотеза, диспозиція), мають значно менший 

потенціал власної реалізації. Тому законодавець повинен прагнути до 

того, щоб усі зобов’язальні і заборонні норми були забезпечені 

відповідними санкціями. 

Окрім схеми «обов’язок + відповідальність», існує й інша схема 

правового регулювання: «право + гарантія» [6, с. 385]. Наявність цих 

двох схем правового регулювання у кримінальних провадженнях 
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свідчить про те, що санкції у кримінальному процесуальному праві є 

характерними лише для норм, у диспозиціях яких прямо чи 

опосередковано сформульовано обов’язки суб’єктів правовідносин або їм 

адресовано заборони. Водночас, оскільки правам суб’єктів 

процесуальних відносин завжди кореспондують обов’язки, то можна 

стверджувати також про те, що кожна норма кримінального 

процесуального права, в тому числі диспозитивного характеру, 

опосередковано забезпечена санкцією. Остання може бути пов’язана з 

диспозицією чи гіпотезою, яку вона «захищає», або безпосередньо - у 

разі, коли у диспозиції сформульовано обов’язок суб’єкта, щодо якого 

встановлено санкцію, або опосередковано - у разі, коли санкція 

стосується суб’єкта, який повинен забезпечувати реалізацію чийогось 

права. 

Вищевикладене не виключає існування санкцій у разі застосування 

схеми правового регулювання «право + гарантія» ще й з іншої причини. 

Санкції у цій схемі правового регулювання встановлюються за 

перевищення прав, установлених нормами кримінального 

процесуального права. Прикладом може слугувати встановлення санкції 

за перевищення слідчим своїх прав щодо отримання показань під час 

допиту. Якщо слідчий примушує давати показання при допиті шляхом 

незаконних дій, то він підлягає кримінальній відповідальності згідно зі 

ст. 373 КК. Тому не можна погодитися з позицією тих учених, які 

вважають, що санкція завжди забезпечує реалізацію лише обов’язків. Так, 

наприклад, О. Е. Лейст зазначив, що санкція безпосередньо пов’язана з 

вимогою певної поведінки, яка міститься в правовій нормі. У 

юридичному обов’язку виражено вимогу належної поведінки, у санкції - 

спосіб державного примусу до виконання (дотримання) цієї вимоги, 

загрозу примусом на випадок її порушення [163, с. 235]. 

Тісно пов’язаним із зазначеним чинником (схема правового 

регулювання)  існування санкцій у кримінальному процесуальному праві 
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є потреба реалізації положень щодо невідворотності покарання - 

принципу кримінального права - та принципу (за КПК - засади) 

публічності кримінального процесу. Реалізація цих фундаментальних 

принципів суміжних галузей права забезпечується державним примусом. 

Отже, реалізація норм кримінального процесуального права 

гарантується наявністю правових положень, що є загальновизнаними у 

науці кримінального процесу і утворюють систему його гарантій. 

Ураховуючи викладене і не намагаючись сформулювати поняття 

гарантій реалізації норм кримінального процесуального права і 

сформувати їх систему, зазначимо, що останніми роками такі спроби 

учені-процесуалісти робили багатократно. Теоретичні дослідження 

стосувалися гарантій суб’єктів – людини [316], особистості [329], особи, 

яка підозрюється у вчиненні злочину [212], прав особи при 

міжнародному співробітництві [78], захисника як суб’єкта 

доказування [303], потерпілого [83]; адвокатської таємниці [231] тощо. 

Традиційним у науці кримінального процесу є поділ кримінальних 

процесуальних гарантій на дві групи залежно від того, які за змістом 

цінності вони гарантують. Останнім за часом є твердження, висловлене 

про це В. В. Зуєвим, який вважає, що «у структурному плані слід 

виокремлювати «гарантії» захисту прав та свобод людини» та «гарантії 

кримінального провадження». Гарантії захисту мають забезпечувати 

повноцінну охорону прав та свобод учасників кримінального 

провадження, друга група гарантій спрямована на вирішення завдань 

кримінального судочинства, яким є захист особи, суспільства та держави 

від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування і судового розгляду» [80, с. 14]. Такий, як 

і будь-який інший, поділ процесуальних гарантій є досить умовним. 

Якщо йдеться про реалізацію норм кримінального процесуального права, 

то нормам «байдуже», які саме гарантії цьому сприятимуть.  
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Для гарантій реалізації зазначених норм усі вони (норми) є або 

повинні бути рівними за цінністю. К гарантії покликані забезпечувати 

реалізацію усіх різновидів процесуальних норм – уповноважуючих, 

зобов’язальних, заборонних. Ефективна реалізація кожного з різновиду 

норм має позитивне значення як для захисту прав та свобод людини, так і 

для кримінального провадження загалом в сенсі виконання його завдань. 

Якщо ж вважати, що одна група гарантій захищає лише сформульовані в 

уповноважуючих нормах права учасників процесу та інших осіб, а інша 

група гарантій – суспільні та державні інтереси в конкретному 

провадженні, то тоді стає незрозумілим які гарантії сприяють реалізації 

зобов’язальних та  заборонних норм кримінального процесуального 

права. 

У сенсі реалізації норм кримінального процесуального права 

важливо звернути увагу не на теоретичний, а суто на практичний аспект 

гарантування. Як було вже проілюстровано, реалізацію норм у формах 

використання, виконання і дотримання здійснюють суб’єкти, які 

належать до категорії «непрофесійних» учасників кримінального 

провадження, котрі є необізнаними з нормами права, які їм належить 

реалізувати. Законодавець передбачив гарантію реалізації такими 

учасниками норм права у вигляді участі професійних учасників – 

адвокатів – на боці непрофесійних. Адже часто учасники діють 

інтуїтивно, виходячи зі своїх уявлень про справедливість кримінального 

провадження взагалі, а також про справедливість дій професійних 

учасників. Однак, зважаючи на те що не кожен із учасників 

кримінального провадження може скористатися допомогою професійного 

учасника, постає питання про виокремлення гарантії реалізації норм 

кримінального процесуального права, якою є доступність (зрозумілість) 

для будь-якого непрофесійного учасника змісту норм права. Це 

передбачає доступність норм кримінального процесуального права для 

однакового розуміння усіма суб’єктами, які звертаються до них у зв’язку 
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з участю в кримінальному провадженні. Адже «соціальна норма є 

регулятором поведінки особи лише тоді, коли вона відображена у її 

свідомості до такого ступеня, щоб стати збуджувачем для емоційно-

вольової структури свідомості особи та забезпечити дію, яка 

узгоджується з цією нормою» [371]. Доступність змісту норми права для 

непрофесійних  учасників кримінального провадження є гарантією, яка 

має бути запроваджена ще на етапі нормотворення. 

Кожний дослідник, як правило, формував «власну» систему 

кримінальних процесуальних гарантій, яка складалася з елементів різної 

кількості і якості. Видається, що немає потреби будувати нову 

(авторську) систему процесуальних гарантій реалізації норм права. Тим 

паче, що набір елементів у системі гарантій, як правило, є, незалежно від 

предмета гарантування відносно стабільним у теорії і «рухливим», 

залежним від ситуації провадження (про «рухливість» процесуальних 

гарантій див. вище). Тому правильним буде піти шляхом включення до 

системи кримінальних процесуальних гарантій (який би вигляд вона не 

мала) таких правових положень, які безпосередньо позитивно впливають 

на реалізацію норм кримінального процесуального права. Гарантіями, 

про які йтиметься далі, може бути поповнена будь-яка з існуючих їх 

систем. 

Однією із суттєвих гарантій реалізації норм кримінального 

процесуального права є право Верховного Суду коригувати якість цих 

норм та практики їх застосування. 

У практиці реалізації норм кримінального процесуального права 

мають місце непоодинокі випадки неоднакового їх застосування судами. 

Факти неоднакового застосування судами норм процесуального права 

виникають з різноманітних причин. Причому норма, неоднаково 

застосована різними судами, має однакову якість, тобто набір ознак 

норми, які визначають цю якість, не змінюється. Справа тут, як 

вбачається, у тому, що суб’єкти застосування норми (суди) неоднаково 
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тлумачать ознаки норми, що становлять її зміст і якість. Окрім 

суб’єктивних моментів неоднакового тлумачення норм кримінального 

процесуального права є й об’єктивні моменти. Останні пов’язані з тим, 

що неоднакове тлумачення (і подальше застосування) процесуальних 

норм є наслідком їх низької якості, зокрема, викладення тексту норми з 

використанням неоднозначних формулювань. 

Дефектність норм кримінального процесуального права потребує 

коригування їхнього змісту чи форми шляхом внесення до неї змін і/або 

доповнень. Доброякісна норма процесуального права не породжує 

потребу у цьому. Відмінність у коригуванні норм права і кримінальних 

процесуальних рішень обумовлена тим, що норми права містяться у 

статтях кримінального процесуального закону, який є різновидом 

нормативно-правового акта, а рішення є індивідуальними актами 

застосування норм. Коригування рішень відбувається шляхом їх 

перегляду з подальшими зміною або скасуванням, у тому числі з 

постановленням нового рішення, а коригування законів донедавна - 

шляхом доволі тривалої процедури - ухвалення нових законів, якими 

вносили зміни до чинних законів.  

З ухваленням у 2012 р. нового КПК ситуація змінилася. Процеси 

коригування неякісного кримінального процесуального рішення, 

ухваленого судом касаційної інстанції, і норми кримінального 

процесуального права до 15 грудня 2017 р. могли бути об’єднані у рамках 

провадження у Верховному Суді України (глава 33 КПК в редакції до 15 

грудня 2017 р.).  

Не заглиблюючись у тонкощі процесуального порядку перегляду 

судових рішень Верховним Судом України з підстав неоднакового 

застосування процесуальної норми, підкреслимо, що усунення фактів   

застосування тієї ж самоїнорми кримінального процесуального права для 

кримінального процесу є важливим не саме по собі. Однаковість чи 

неоднаковість реалізації норм кримінального процесуального права у 



302 
 

формі застосування для заінтересованих учасників кримінального 

провадження, у принципі, не має суттєвого значення. Для них важливо, 

щоб норма права була застосована у такий спосіб, який дозволяє 

вирішити справу на підставі принципу справедливості. Саме для цього 

законодавець намагається викласти норму кримінального процесуального 

права якісно настільки, щоб при її застосуванні міг бути отриманий 

максимальний ефект у плані досягнення справедливості у кримінальному 

провадженні. Тому законодавець і суспільство (взагалі) і учасники 

кримінального провадження (у «власній» кримінальній справі) вправі 

сподіватися на однаково ефективне застосування норм права. У цьому 

сенсі неоднаковість застосування норми процесуального права можна 

розглядати як елемент неефективності її дії на практиці. Верховний Суд 

України, ухвалюючи рішення про те, чи мало місце неоднакове 

застосування норми кримінального процесуального права, і роблячи 

висновок (обов’язковий у майбутньому для усіх судів в Україні) про те, 

як має застосовуватися норма, дбав про те, щоб вона застосовувалася 

судом касаційної інстанції однаково, а отже, ефективно. Якщо причиною 

неоднакового (неефективного) застосування однієї норми права була 

недостатня її якість (приміром, неоднозначність формулювань), то 

Верховний Суд України у своїй постанові немов би коригував якість 

норми з метою більш ефективного її застосування у майбутньому усіма 

судами (а не лише судом касаційної інстанції). 

Верховний Суд України був уповноважений на перегляд у зв’язку з 

неоднаковим застосуванням норм процесуального права рішень лише 

касаційного суду, адже саме останній робив у кримінальному 

провадженні остаточний (до того, як учасник звернеться до Верховного 

Суду України) висновок щодо питань права, в тому числі і кримінального 

процесуального. Перенесення вирішення питання про неоднакове 

застосування норми права на більш ранні стадії кримінального 

провадження (апеляція) за умови існування у кримінальному процесі 



303 
 

стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України було 

позбавлене сенсу. 

Верховний Суд України, викладаючи у своїй постанові висновок 

щодо правильного застосування норми права, який був обов’язковим для 

всіх суб’єктів владних повноважень, котрі застосовували у своїй 

діяльності відповідну норму права, та для всіх судів загальної юрисдикції 

(ч. 1 ст. 458 КПК), фактично покращував її якість (не втручаючись у її 

зміст) і в такий спосіб забезпечував однакове розуміння змісту норми 

суб’єктами її реалізації. Це, своєю чергою, сприяло ефективнішому 

застосуванню норми у майбутньому. Відтак, рішенням Верховного Суду 

України щодо неоднакового застосування норми кримінального 

процесуального права коригувалися як якість самої норми, так і практика 

її застосування усіма судами. 

У зв’язку із внесенням змін до КПК [245], що набули чинності 15 

грудня 2017 р., главу 33, яка регламентувала підстави і порядок 

перегляду судових рішень Верховним Судом України, виключено з КПК. 

Натомість главу 32 КПК «Провадження в суді касаційної інстанції» 

доповнено статтями 434-1 і 434-2, які не містять такої підстави перегляду 

рішень суду касаційної інстанції, як неоднакове застосування тієї ж самої 

норми кримінального процесуального права. Вочевидь логіка 

законодавця полягає у тому, що забезпечення єдності судової практики 

(однакового застосування тих же самих процесуальних норм) має 

здійснюватися Верховним Судом не постфактум, а «наперед». Згідно зі 

ст. 434-1 КПК суд, який розглядає кримінальне провадження в 

касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об’єднаної 

палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої 

Палати Верховного Суду, якщо така колегія суддів (палата, об’єднана 

палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування 

норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше 

ухваленому рішенні Великої Палати. Тобто Велика Палата самостійно, 
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без вищої інстанції (якої в законі не передбачено) вирішуватиме, чи є 

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

такий підхід до забезпечення єдності судової практики є доцільнішим і 

може бути ефективно реалізований судом касаційної інстанції, який є 

єдиним і не поділяється на суди «первинної» (Вищий спеціалізований суд 

з розгляду цивільних і кримінальних справ – до 15 грудня 2017 р.) і 

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

Однак поза увагою законодавця залишилися ситуації, за яких різні 

колегії суддів Касаційного кримінального суду можуть ухвалити різні 

рішення в подібних правовідносинах. «Постперегляд» таких рішень 

законом не передбачено. Отже, особа, якої стосується рішення, що могло 

бути переглянуте за главою 33 КПК (норми цієї глави втратили чинність 

15 грудня 2017 р.), наразі позбавлена права на перегляд вищестоящою 

судовою інстанцією рішення щодо себе у разі неоднакового застосування 

норми права. 

Істотну роль у гарантуванні реалізації норм кримінального 

процесуального права відіграє і спосіб побудови законодавцем 

кримінальних процесуальних відносин. У юридичній теорії усталеним є 

поняття «реалізація норм права». Але в одній нормі законодавець, як 

правило, формулює і права, і обов’язки (заборони), які кореспондують 

одне одному. Адже предметом регулювання у кримінальному 

процесуальному праві, як і в інших галузях права, є суспільні відносини. 

Змістом останніх, як відомо, є права і обов’язки (заборони). Така 

доктрина предмета правового регулювання дозволяє зробити висновок 

про те, що в перебігу кримінальної процесуальної діяльності варто вести 

мову про два елементи реалізації права: реалізація прав, обов’язків і 

заборон; реалізація власне норм процесуального права
1
. Зазначені 

                                                           
1
 У межах науки кримінального процесу можна виокремити і третій елемент – 

реалізація кримінального процесуального права як галузі вітчизняного права. Але 
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елементи є тісно взаємопов’язаними і взаємозалежними. Відмінність між 

ними полягає в тому, що результати реалізації прав, обов’язків, заборон 

переважно мають значення для конкретного суб’єкта, який їх реалізує в 

певній ситуації провадження, а реалізація норм завдяки зв’язкам між 

правами та обов’язками (заборонами) різних суб’єктів – учасників 

процесуального правовідношення – є значущими для всього 

кримінального провадження або певної його частини. 

Характерною ознакою кримінальних процесуальних відносин є те, 

що однією зі сторін завжди є державний орган або посадова особа, які 

здійснюють (ведуть) кримінальне провадження. Останні не мають окремо 

прав і окремо обов’язків. Їхні права та обов’язки (заборони) зливаються 

воєдино, утворюючи поняття «правообов’язки» («правозаборони»). 

Компетентні державні органи ій особи реалізують їх у формі 

застосування. При цьому, якщо учасник кримінального провадження, 

який не належить до числа компетентних, використовує право, то 

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

права. Якщо між цими суб’єктами виникає відношення «обов’язок 

(некомпетентного суб’єкта) – право (компетентного суб’єкта)», то 

останній вправі вимагати виконання обов’язку першим. Звичайно, таке 

викладення матеріалу щодо відносин між зазначеними суб’єктами 

виглядає дещо спрощеним, але воно ілюструє сутність взаємного 

гарантійного впливу на реалізацію прав, обов’язків і заборон «всередині» 

процесуальних правовідносин. 

Викладене надає підстави для такого висновку: кримінальні 

процесуальні відносини, які виникають, розвиваються і припиняються у 

кримінальному провадженні, побудовані у такий спосіб, що в їх межах 

реалізацію прав гарантує реалізація обов’язків (заборон) і навпаки. Отже, 

механізм правового регулювання побудовано і налаштовано таким 

                                                                                                                                                                                  

його розгляд у межах цього дослідження означав би вихід за межі предмета 

останнього. 
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чином, що права, обов’язки і заборони забезпечують (гарантують) власну 

реалізацію у різних формах через зв’язки, що між ними існують. 

Формою, яка забезпечує реалізацію використання прав, дотримання 

заборон і виконання обов’язків у межах правовідносин у кримінальному 

провадженні, є застосування норм права уповноваженими 

(компетентними) державними органами і їхніми посадовими особами. 

Розгляд гарантій реалізації норм кримінального процесуального 

права був б неповним, якби ми не звернулися до питання про 

одноманітність їх реалізації в практиці процесуальної діяльності. 

Багато держав прагнуть забезпечити одноманітність практики 

реалізації норм права, стверджуючи, що органи судової влади є 

незалежними під час розгляду справ, проте їхні рішення мають бути 

передбачуваними, а не хаотичними. Саме тому суди нижчих інстанцій у 

більшості випадків покладаються на рішення судів вищих інстанцій [29, 

с. 138]. Наразі у державах із традиціями континентального права почали 

більше зважати на судовий прецедент. Так, Конституційний суд Литовської 

Республіки нещодавно зробив важливий крок у цьому напрямку, 

зазначивши, що «… для суддів є обов’язковими їх власні попередні рішення 

в аналогічних справах; для суддів нижчої інстанції обов’язковими є рішення 

суддів вищої інстанції, які були постановлені у певних категоріях справ; при 

перегляді рішень суддів нижчих інстанцій суди вищої інстанції повинні 

завжди аналізувати таке рішення відповідно до однакових правових 

критеріїв; критерії повинні бути зрозумілими та ex ante відомі суб’єктам 

права, в тому числі судам нижчих інстанцій (таким чином, судова практика 

повинна бути передбачуваною …» [29, с. 138]. 

В Україні питання забезпечення одноманітності реалізації норм 

кримінального процесуального права, по-перше, регулюються лише щодо 

судової практики; по-друге, вони стосуються лише діяльності, здійснюваної 

у формі застосування норм.  
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Проблема одноманітності реалізації норм кримінального 

процесуального права є набагато ширшою. Норми кримінального 

процесуального права застосовують не лише суди, а й органи досудового 

розслідування, працівники оперативних підрозділів, прокурори, тобто 

суб’єкти, наділені владними повноваженнями. Змагальна форма 

кримінального провадження дозволяє реалізовувати норми кримінального 

процесуального права і суб’єктам, не наділеним такими повноваженнями, в 

інших формах – використання, дотримання, виконання. Так, наприклад, 

сторона захисту і потерпілий на підставі ч. 8 ст. 95 КПК використовують 

право отримувати пояснення від учасників кримінального провадження та 

інших осіб за їх згодою. 

Адресатами норм кримінального процесуального права є всі суб’єкти 

кримінального провадження. Однак різноманіття суб’єктів реалізації норм 

процесуального права, в тому числі й тих, які не є фахівцями у галузі права, 

не дозволяє стверджувати, що вони усі однаково розуміють зміст і «дух» 

зазначених норм, а тим паче однаково реалізують їх. Ба більше, від них і не 

вимагається реалізовувати норми права у точній відповідності з тим, як це 

робили до них інші учасники провадження з однаковим процесуальним 

статусом. Крім того, практично неможливо відслідкувати одноманітність 

реалізації норм кримінального процесуального права суб’єктами, які не 

мають повноважень застосовувати ці норми. А за умови встановлення факту 

неоднаковості реалізації тієї чи іншої норми з боку суб’єктів, не наділених 

владними повноваженнями, для них не передбачено жодної, в тому числі і 

процесуальної, відповідальності. У кримінальному процесуальному законі 

відсутня також регламентація механізмів приведення у відповідність 

практики реалізації норм зазначеними учасниками кримінального 

провадження. 

Зовсім інший підхід законодавець демонструє щодо реалізації норм 

кримінального процесуального права уповноваженими суб’єктами 

кримінального провадження. Зокрема, українські суди враховують 
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висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах 

Верховного Суду. Але такі висновки для судів першої та апеляційної 

інстанцій не є обов’язковими. 

А ось для слідчого, прокурора обов’язку враховувати і/чи 

використовувати в своїй діяльності результати застосування норм 

процесуального права іншими, рівними їм за процесуальним статусом, 

суб’єктами не передбачено. Але на них поширюється обов’язок, 

сформульований в ч. 5 ст. 13 Закону України від 2 червня 2016 р. «Про 

судоустрій і статус суддів» [254], адже вони належать до числа «суб’єктів 

владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-

правовий акт, що містить відповідну норму права». 

Сам факт того, що законодавець намагається попередити ситуації, 

пов’язані з неоднаковим застосуванням судами касаційної інстанції норм 

кримінального процесуального права, свідчить про те, що таке правове 

регулювання є актуальним для нинішнього етапу діяльності державних 

органів і їхніх посадових осіб з реалізації норм права у кримінальному 

провадженні. 

 

 

4.3. Ризики реалізації норм кримінального процесуального 

права 

 

Будь-яка людська діяльність, яка характеризується невизначеністю 

у досягненні проміжного чи остаточного її результату, здійснюється в 

умовах ризиків. Останні у кримінальному провадженні можуть 

стосуватися як недосягнення певного результату, який передбачалося 

досягнути у перебігу реалізації певних норм права чи їхніх сукупностей, 

так і в порушенні порядку реалізації норм права без «відхилення» від 

прогнозованого кінцевого результату. Отже, реалізація існуючих ризиків 
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може призвести до нереалізації норми кримінального процесуального 

права або реалізації її з меншим ефектом, ніж очікувалося. 

Проблеми ризиків розглядають у неюридичних галузях наукових 

знань, теорії права (юридичне ризикознавство), матеріальному праві 

(кримінальному – професійні ризики; цивільному і господарському – 

ризик матеріальних збитків), криміналістиці, оперативно-розшуковій 

діяльності, адміністративній діяльності та в ін. У науці кримінального 

процесу проблеми ризиків реалізації норм права не були предметом 

окремих досліджень. 

Для опрацювання предмета монографічного дослідження доцільно 

послідовно розглянути: чи повинні ризики реалізації норм кримінального 

процесуального права стати предметом наукових досліджень у науці 

кримінального процесу; наукові результати досліджень ризиків з яких 

галузей знань можуть бути використані у перебігу досліджень; чи 

залежить ризик неефективної реалізації норми кримінального 

процесуального права від її якості. 

Причина нейтрального ставлення процесуалістів до дослідження 

проблем ризиків криється, ймовірно, в тому, що самі процеси реалізації 

норм цієї галузі права не є ґрунтовно дослідженими у юридичній теорії. У 

доступних нам роботах з кримінального процесу розглянуто лише одну з 

форм реалізації норм кримінального процесуального права – 

застосування [227; 260; 378]. Але у зазначених роботах не досліджено 

проблеми ризиків, які виникають в перебігу застосування норм. Так само 

в теорії кримінального процесу не досліджено проблеми ризиків у 

перебігу реалізації норм процесуального права у інших формах 

(використання, дотримання, виконання). Більше того, такі проблеми 

просто не ставилися. 

У науках криміналістики, оперативно-розшукової діяльності 

досліджують ризики, які виникають у діяльності уповноважених 

державних органів та їхніх посадових осіб. Тобто предметом досліджень 
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є те, наскільки ризикують у своїй діяльності посадовці, які здійснюють 

функцію кримінального переслідування (обвинувачення), приймаючи 

тактичні (а не кримінальні процесуальні) рішення. До речі, така увага до 

ризиків у теорії криміналістики надає підстави для висновків із суто 

процесуальних питань, наприклад, щодо процесуальної функції, 

виконуваної слідчим. 

Попри те що КПК 2012 р. поклав на слідчого функцію 

обвинувачення, у процесуальній науковій літературі переважає думка про 

те, що слідчий виконує функцію розслідування. Однак як тоді пояснити 

те, що в теорії криміналістики, говорячи про оцінку ступеня тактичного 

ризику проведення очної ставки (за чинним КПК України – «одночасний 

допит двох і більше осіб»), Р. С. Бєлкін говорив про «програш» слідчого 

обвинуваченому (наразі у вітчизняному досудовому провадженні для 

позначення особи, якій висунуте первинне обвинувачення, законодавець 

запровадив термін «підозрюваний» - С. К.), про протидію 

обвинуваченого встановленню істини тощо [16, с. 299-300]. Р. С. Бєлкін 

зазначав, що «приймаючи рішення про проведення очної ставки між 

обвинуваченим, що свідчить помилково, і свідком, чиї свідчення його 

викривають, слідчий в змозі передбачити такі можливі результати: а) під 

впливом показань свідка обвинувачений перестане брехати (тут і далі у 

цьому абзаці курсив наш – С. К.) і дасть правдиві свідчення - 

оптимальний результат; в розрахунку на його досягнення і проводиться 

очна ставка; б) під впливом показань обвинуваченого свідок змінить свої 

свідчення і підтвердить слова обвинуваченого - найгірший негативний 

результат, найбільший «програш» слідчого; в) учасники очної ставки 

залишилися при своїх свідченнях; зовнішньо нейтральний результат, 

фактично - негативний, адже мета очної ставки не досягнута, хоча і 

виконано вимогу закону і зроблено спробу усунути наявні суперечності; 

втрата часу, уповільнення темпу розслідування; г) учасники очної ставки 

залишилися при своїх свідченнях, але обвинувачений почерпнув із 
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показань свідка раніше невідому йому інформацію, яку він може 

використовувати для своєї вигоди, - негативний результат: можливість 

посилення протидії обвинуваченого встановленню істини; 

д) обвинувачений змінив свої свідчення, погодивши їх у тій чи іншій мірі 

із показаннями свідка, замінивши колишню брехню новою, важче 

піддається викриттю, - негативний результат: необхідність витрачання 

додаткових зусиль для викриття обвинуваченого у брехні ... 

Із п’яти можливих варіантів наслідків очної ставки, які піддаються 

передбаченню, чотири мають негативний характер, у тому числі три - 

істотно негативний» [16, с. 299-300]. Навіть із наведеного тексту 

випливає, що слідчий і обвинувачений (нині – підозрюваний) 

розглядалися у радянській криміналістиці як сторони, одна з яких 

намагається викрити іншу у вчиненні кримінального правопорушення, а 

остання – уникнути викриття. Але, знов таки, ризик подавався у 

криміналістиці як явище, притаманне лише для діяльності слідчого, тобто 

тієї особи, яка приймає тактичні рішення і здійснює дії в умовах 

тактичного ризику. Але ж слідчий, так само, як і інші суб’єкти, 

уповноважені «вести» кримінальне провадження (прокурор, слідчий 

суддя, суд), приймає не лише тактичні рішення, а й (і це є головним) 

кримінальні процесуальні рішення. Останні мають суттєве значення для 

кримінального процесу. Вони передбачені конкретними нормами права. 

У багатьох випадках уповноважені суб’єкти постають перед вибором – 

приймати те чи інше процесуальне рішення чи провадити певну 

процесуальну дію у конкретній ситуації кримінального провадження. 

Зрозуміло, що тактичні рішення слідчого є важливими для кримінального 

провадження, але не менш важливими є кримінальні процесуальні 

рішення. Останні приймають не лише за результатами здійснення 

діяльності певного обсягу, а й, так би мовити, наперед (приміром, 

рішення про здійснення процесуальних дій, результат яких може бути 
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непередбачуваним, в тому числі й негативним, для посадової особи чи 

державного органу (суду), який приймає рішення).  

Відтак, розгляд питань щодо ризиків реалізації норм кримінального 

процесуального права у межах науки кримінального процесу матиме 

більший ефект для вирішення процесуальних питань. Такий висновок 

випливає з того, що, як було проілюстровано вище, навіть результати 

досліджень у криміналістиці, предмет якої не включає до свого складу 

процесуальні аспекти, дозволяє робити з останніх обґрунтовані «науково-

процесуальні» висновки. 

Оперативно-розшукова діяльність у законі наразі об’єднана з 

кримінальною процесуальною. Тому положення тактики здійснення 

оперативно-розшукової діяльності, розроблені у теорії з однойменною 

назвою, можуть бути використані й у теорії кримінального процесу. 

Якщо рішення про проведення одночасного допиту двох і більше осіб 

учені-криміналісти вважають тактичним поряд із процесуальним 

рішенням про її проведення
1
, а тактичні рішення про проведення 

оперативно-розшукових дій наразі є тісно пов’язаними з процесуальними 

рішеннями про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, то в 

теорії кримінального процесу тим паче повинні розроблятися проблеми 

ризику реалізації норм кримінального процесуального права, якими 

регламентовано прийняття процесуальних рішень уповноваженими 

суб’єктами і проведення останніми процесуальних дій. Адже саме теорія 

кримінального процесу, одним із предметів вивчення якої є кримінальне 

процесуальне право, визначає вихідні положення як гласної, так і 

негласної процесуальної діяльності, а також її різноманітних 

криміналістичних аспектів, серед яких і тактичні. Відтак, завдання 

акумулювання знань щодо ризиків правореалізації в перебігу 

кримінального провадження має виконувати наука кримінального 

                                                           
1
 Процесуальне рішення про проведення цієї слідчої (розшукової) дії є 

латентним, тобто скритим, оскільки не оформлюється постановою. 
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процесу. Знання, накопичені у науці кримінального процесу, повинні 

стати основою для подальших досліджень ризиків у зазначених теоріях 

подібно тому як загальна теорія права акумулює у собі знання, отримані в 

окремих галузях юридичної науки, узагальнює їх і досягає нових знань. 

Останні ж для галузевих юридичних наук стають методологічною 

основою. Наука кримінального процесу, як «материнська» щодо 

зазначених галузей науки (криміналістики, оперативно-розшукової 

діяльності), має виконувати таку саму – методологічну - функцію.  

Досліджуючи ризики реалізації норм кримінального 

процесуального права, варто зважати на те, що проблематиці ризиків у 

загальній теорії права, теорії юридичної діяльності приділяється вкрай 

мало уваги. Між тим «великий сегмент діяльності суб’єктів права 

пов’язаний з ризиком, і величезний вплив на суб’єктів у ситуації ризику 

справляють саме юридичні чинники. Цей ризик випливає із постійної 

необхідності прийняття рішень, які певним чином впливають на розвиток 

суспільних відносин. Стратегія прийняття рішень завжди пов’язана з 

імовірністю виникнення певних як позитивних, так і негативних 

наслідків. Саме вірогідність негативних наслідків (по суті, ризиків – 

С. К.) повинна бути пріоритетним напрямом» [15, с. 276].  

Д. О. Беззубов з’ясував, що «у сучасних підручниках з права ризик 

як правова реальність фрагментарно знаходить відображення, хоча деякі 

галузі права прямо пов’язані із ситуаціями ризику (наприклад, 

підручники «Судові та правоохоронні органи» за ред. С. М. Тимченка, 

«Адміністративне право України» за ред. Ю. П. Битяка, «Кримінальне 

право України» за ред. П. С. Матишевського, П. П. Андрушка, 

С. Д. Шапченко). На сьогодні єдиним навчальним посібником, в якому 

ризик розглядається на прикладному рівні, є «Адміністративна 

діяльність» авторського колективу Львівського державного університету 

внутрішніх справ на чолі з М. В. Ковалівом, якому й належить розділ 

«Професійний ризик в дміністративній діяльності міліції» [15, с. 276].  
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Як бачимо, в єдиному посібнику, де ризик розглянуто на 

прикладному рівні (сумніватися в тому, що це дійсно так, підстав немає), 

знов таки йдеться про ризик у діяльності посадовців. Але у юридичній 

діяльності, різновидом якої є кримінальна процесуальна, задіяні й інші 

особи, які є суб’єктами правовідносин, що складаються у перебігу 

діяльності. Ці особи, реалізуючи у тій чи іншій формі норми права, мають 

власні інтереси. Результати кримінального провадження залежать серед 

іншого і від результатів «ризикованої» діяльності зазначених осіб. А 

ризикованою їхня діяльність є завжди, адже у кожного учасника 

кримінального провадження є принаймні два варіанти – реалізовувати 

норму процесуального права чи не реалізовувати її, а якщо реалізовувати, 

то в той чи інший спосіб. Причому такий  вибір є по кожній з форм 

реалізації норм права (використовувати права чи ні, виконувати 

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

Дослідження у науці криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності ризиків у діяльності державних службовців здійснювалися з 

метою надання їм науково обґрунтованих порад щодо уникнення ризиків 

або, принаймні, зниження негативного ефекту діяльності, здійснюваної в 

державних інтересах. Такий стан наукових досліджень був прийнятним 

для радянського кримінального процесу, в якому засади змагальності, 

верховенства права навіть не декларувалися у законі. Сам же 

кримінальний  процес розглядався як діяльність уповноважених 

державних органів та їхніх посадових осіб із застосування норм 

кримінального процесуального, кримінального та інших галузей права. 

Іншим формам реалізації норм права увага не приділялась. 

Зважаючи на викладене, проблеми ризиків у реалізації норм 

кримінального процесуального права варті того, щоб стати предметом 

досліджень у науці кримінального процесу. 

Зрозуміло, що в межах одного підрозділу дисертації розглянути всі 

проблеми, пов’язані з ризиками реалізації норм кримінального 
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процесуального права, та надати обґрунтовані рекомендації щодо їх 

усунення, практично неможливо. Завдання, поставлене перед цією 

структурною частиною дисертації, полягає лише у тому, щоб, стисло 

виклавши сутність та окремі фактори ризиків реалізації норм права, по-

перше, глибше (наскільки це дозволяє стислий розгляд питання) 

дослідити ці ризики і, по-друге, ініціювати розгляд зазначених вище 

проблем у науці кримінального процесу. 

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

альтернативи дій, рішень особи і невизначеність їхніх результатів, то у 

плані дослідження проблем ризиків у реалізації норм кримінального 

процесуального права є визначення співвідношення ризиків з 

ефективністю реалізації норми права. Бо чим більше результат реалізації 

норми права наближений до запланованого (в умовах ризикової 

кримінальної процесуальної діяльності запланований результат завжди 

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

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

наближення до запланованого результату правореалізації виявляють 

вплив певні фактори, які в теорії називають факторами ризику. 

В. В. Мамчун правильно зазначає: «Дійсно, ті правові явища, 

процеси і стани, які зумовлюють виникнення в юридичній практиці 

ситуацій невизначеності, коли суб’єкт права опиняється перед 

необхідністю вибору тих чи інших альтернатив, реалізація яких є 

неоднозначною, коли розподіл ймовірностей має випадковий характер, 

цілком обґрунтовано розглядати як фактори ризику. 

Однак важко погодитися з тим, що поняття «фактори ризику» 

вичерпуються лише факторами, що породжують ризик. Правовий ризик - 

це трансформація правової реальності, зміна в нормальному перебігу 

правових процесів, але при цьому і сам ризик зазнає змін. Він 

характеризується відмінностями в протіканні, тривалості, можливості 

його суб’єкта впливати на реалізацію ймовірностей. Різні зміни в 
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правовій реальності, що призводять до виникнення ризиків, переходу 

потенційних ризиків в реальні, розподілу результатів в ризиковій 

ситуації, що впливають на характер і розмір наслідків тощо, зумовлені 

дією певних факторів. У зв’язку з цим поняття фактора ризику слід 

розглядати як більш широке за обсягом, що включає в себе всі ті 

детермінанти, які так чи інакше впливають на ризик і всю його 

динаміку [188, с. 113]. 

Зрозуміло, що факторів ризику (як правових, так і неправових) 

реалізації кримінальних процесуальних норм існує багато
1
. Їхньому 

дослідженню може бути присвячена не одна монографія. Оскільки у 

межах цієї роботи досліджується реалізація норм кримінального 

процесуального права, то для досягнення цілей роботи вважаємо за 

потрібне з’ясувати питання про те, чи існують фактори ризику у самих 

нормах. З’ясування цього питання дозволить встановити залежність 

ефективності реалізації норм від їхньої якості. У попередньому підрозділі 

дисертації задзначено, що якісна норма права апріорі «породжує» більш 

ефективний результат процесу її реалізації, тобто якість норми визначає 

не лише потенційний (очікуваний) ефект реалізації норми, а й реальний 

результат.  

У нормі процесуального права практично неможливо передбачити 

усі фактори, які сприятимуть ефективній її реалізації. Але усі фактори, 

                                                           
1
 Наприклад, як ризик варто розглядати протидію реалізації норм 

кримінального процесуального права учасниками кримінального провадження з боку 

інших учасників та неучасників провадження. У такому разі «енергія» норм права, 

яка визначається застосуванням того чи іншого методу правового регулювання 

(імперативного, диспозитивного чи арбітрального), «наштовхується» на енергію 

протидії їхній реалізації у ситуаціях, коли реалізація норми права є невигідною для 

суб’єкта протидії або з він це робить з інших причин. 

Узагалі ж суб’єкти, які реалізують норми кримінального процесуального права 

у повсякденній діяльності, називають такі причини існування ризиків реалізації цих 

норм: «наявність альтернатив дій, рішень суб’єкта реалізації норм» - 40 % адвокатів, 

15 % слідчих, 16 % прокурорів і лише 6 % суддів; «прогнозована невизначеність 

результатів дій, рішень суб’єкта реалізації норм» - 12 % адвокатів, 76 % слідчих, 16 % 

прокурорів, 24 % суддів; «сторонній вплив на учасника провадження» - 48 % 

адвокатів, 7 % слідчих, 68 % прокурорів, 70 % суддів. 
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спрямовані на ефективну реалізацію норми і включені до будь-якої з її 

частин (гіпотези, диспозиції, санкції), стають правовими факторами, які 

забезпечують досягнення цілей запровадження норми до кримінального 

процесуального права. Відтак ці фактори мають гарантійний характер 

щодо реалізації норм права. Характерною особливістю факторів, які 

сприяють ефективній реалізації норм права, є те, що законодавець 

закладає їх у норми свідомо. 

Фактори ризику нереалізації або неефективної реалізації норм 

права з’являються у законодавстві перевеажно несвідомо. Більш того, 

виявити їх іноді можна лише у перебігу дії норми права. Коли норма 

права перебуває у статиці, то їх «не помітно». Прикладом можуть 

слугувати чисельні випадки неефективної реалізації норм права чинного 

КПК відразу після набуття ним чинності. Норми, які у перебігу 

обговорення і прийняття КПК не викликали зауважень, на практиці іноді 

виявилися важко реалізовуваними через їхню низьку якість. З цього 

випливає, що визначити якість норми процесуального права можна 

спробувати і в статиці, але без перевірки її дії на практиці майже ніколи 

не можна бути цілком впевненим у її якості. Відтак, варто погодитися з 

тим, що «синтетичним показником якості законодавства (норми як 

частини процесуального права, яке відображене у статтях законів, теж – 

С. К.) є ступінь його ефективності» [304, с. 25]. Чим нижчою є якість 

норми кримінального процесуального права, тим вищим є ризик її 

неефективної реалізації.  

Уже сам по собі факт існування неякісних норм кримінального 

процесуального права робить можливим висновок про те, що фактори 

ризику їх реалізації містяться насамперед у самих нормах. У змісті норм 

права можуть бути закладені ризики їх нереалізації або неефективної 

реалізації, в тому числі й корупційні ризики. Н. В. Глинська, 

Л. М. Лобойко та О. Г. Шило встановили, що в літературі з державного 

управління виокремлюють різну кількість корупціогенних ризиків, втім, 
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як правило, до них відносять: широту дискреційних повноважень, 

визначення компетенції за формулою «має право»; надмірні вимоги до 

особи, що ставляться для реалізації її права; надмірна свобода 

підзаконного нормотворення; юридико-лінгвістична корупціогенність 

(використання неоднозначних та неусталених формулювань термінів, 

категорій оціночного характеру з незрозумілим, невизначеним змістом; 

позначення одного й того ж явища різними термінами; технічні помилки 

в тексті; пропущення слів та ін.); відсутність відповідальності державних 

службовців; заповнення законодавчих прогалин за допомогою 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади; колізійність та 

прогальність правового регулювання; відсутність адміністративних 

процедур; відсутність контролю, в тому числі суспільного, за діяльністю 

посадовців, порушення вимог нормопроектувальної техніки тощо [48, 

с. 21]. У цій же роботі сформульовано й десять об’єктивних чинників, 

пов’язаних з недосконалістю законодавства, що регламентує кримінальне 

провадження, серед яких: юридико-лінгвістична коррупціогенність чи 

недосконалість законодавчої техніки (прогальність, колізійність, 

неточність використаних у законі формулювань, надмірне використання 

оціночних понять, позначення того ж самого процесуального поняття 

різними термінами; технічні помилки в тексті; пропущення слів та ін.); 

неналежна якість регламентації вимог (стандартів) до форми та змісту 

кримінальних процесуальних рішень (відсутність єдиних стандартів 

якості кримінальних процесуальних рішень, невизначеність 

процесуальної форми та процедури прийняття окремих рішень; 

невизначеність або недостатня визначеність підстав для прийняття 

окремих рішень; відсутність обов’язку мотивувати прийняте рішення та 

ін.) тощо [48, с. 21]. 

Усі ризики (корупційні чи інші) перебувають у тісному 

взаємозв’язку. Так, наприклад, як зазначено в юридичній науковій 

літературі, надмірне розширення дискреційних повноважень посадової 
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особи, яка здійснює кримінальне провадження, надання їй занадто 

великого (чи неадекватного за обсягом процесуальній ситуації) простору 

для обрання варіантів правової поведінки так чи інакше є наслідком 

майже всіх інших зазначених корупціогенних ризиків. Саме тому 

виявляючи в кримінальному процесуальному законодавстві 

корупціогенні норми, варто враховувати, що ознаки більшості з цих 

факторів є взаємопов’язаними між собою. Таким чином, один і той самий 

індикатор корупціогенності (конкретний нормативний припис) може 

свідчити про наявність у цій нормі різних корупціогенних ризиків. 

Наприклад, нормативний припис, що надає уповноваженій особі право 

приймати те чи інше кримінальне процесуальне рішення на власний 

розсуд, без конкретизації мети, строків і підстав для прийняття такого 

рішення, може бути індикатором надмірного встановлення дискреційних 

повноважень, недосконалості технології та невизначеності строків 

прийняття рішень. У такому випадку оцінка нормативного припису має 

здійснюватися щодо кожного корупціогенного ризику, до якого він може 

бути віднесений. 

Наукові положення щодо виявлення і мінімізації корупційних 

ризиків кримінального процесуального законодавства, розроблені 

науковцями НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса Національної академії правових наук України [48, с. 21; 

49; 374], в тому числі реалізовані в коментарях до антикорупційного 

законодавства [65, с. 518-524], можуть бути покладені в основу наукових 

досліджень з актуальних питань виявлення й усунення, а де це є 

неможливим – мінімізації, ризиків неефективної реалізації норм 

кримінального процесуального права. 

Очевидним є те, що система ризиків неефективної реалізації норм 

права складається з різноманітних елементів – правових і неправових, 

«мотивованих і немотивованих» [9, с. 95], добровільних та 

недобровільних, ризиків дії і ризиків бездіяльності [77, с. 125] тощо. 
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Зазначені ризики можуть бути класифіковані за декількома підставами. 

Наведемо лише деякі з них: 

- залежно від статичних і динамічних характеристик норм права 

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

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

норм (в динаміці). Тобто ризики нереалізації норми кримінального 

процесуального права можуть виникати та існувати через її неякісні 

характеристики і через, так би мовити, «побічні (ситуаційні) ефекти»; 

- за ступенем важливості для суб’єкта реалізації норм права ризики 

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

суб’єкту реалізації норм процесуального права підстави сумніватися у 

можливості реалізації норми кримінального права так, як він собі 

прогнозує (йдеться про кінцеве рішення у кримінальній справі); другі – у 

реалізації процесуальних норм, якими вирішуються «дрібніші» питання і 

які істотно не впливають на загальний результат кримінального 

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

скасування вироку як «неправильне застосування норм кримінальних» і 

«істотне порушення норм процесуальних». Остання підстава може бути 

причиною виникнення першої підстави, що свідчить про їхній 

взаємозв’язок; 

- залежно від змісту ризик може бути правореалізаційний і 

тактичний. Тактичний ризик враховує усі, а не лише регламентовані 

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

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

що врегульовані правом. Але результат реалізації норми кримінального 

процесуального права суттєво залежить як від тактичного, так і від 

правореалізаційного ризиків. 

Можна здійснити й інші класифікації ризиків реалізації норм 

кримінального процесуального права, але це не є основним завданням 

цього монографічного дослідження. Ілюстрацією залежності 
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ефективності реалізації норм кримінального процесуального права від 

ризиків реалізації ми лише намагалися привернути увагу дослідників 

кримінального провадження на потребу аналізу таких ризиків з метою 

надання як професійним, так і непрофесійним учасникам провадження 

науково обґрунтованих рекомендацій щодо нейтралізації чи мінімізації 

зазначених ризиків. 

На підставі викладеного вище можна зробити такі висновки: ризики 

реалізації норм кримінального процесуального права повинні стати 

предметом наукових досліджень у науці кримінального процесу; у 

перебігу досліджень можуть бути використані наукові результати щодо 

ризиків, отримані у теоріях як вищого (теорія права, теорія юридичної 

діяльності), так і нижчого (оперативно-розшукова діяльність, 

криміналістика) рівня; чим нижчою є якість норми кримінального 

процесуального права, тим вищим є ризик її неефективної реалізації. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Функціональним призначенням норм кримінального 

процесуального права є визначення підстав і порядку кримінального 

провадження. Тому, формулюючи стандарти доброякісності 

кримінальних процесуальних норм, основну увагу варто звертати на те, 

наскільки якісно (без дефектів) у тій чи іншій нормі визначено підстави і 

процесуальний порядок здійснення дій та прийняття рішень; чи 

обмежуються права і свободи людини лише у разі крайньої необхідності; 

чи є пропорційними санкції норми положенням, викладеним у гіпотезі і 

диспозиції; чи немає суперечностей між різними структурними 

елементами; чи є однозначними формулювання тощо. 

2. Наявність дефектів кримінальних процесуальних норм як якісна 

(негативна) оцінка їхнього «внутрішнього» стану є продуктом 
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неефективного правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку 

з кримінальним провадженням. Своєю чергою, дефекти норм є причиною 

неефективної їх реалізації. Чим суттєвіший дефект, тим більше зусиль 

суб’єкту реалізації норми доводиться витрачати на подолання її дефекту 

(дефектів) на шкоду досягненню цілей норми. Для ефективності 

подолання дефекту має значення і те, стосується він форми (структури) 

чи змісту кримінальної процесуальної норми. Неузгодженість санкції 

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

зовсім не вплинути на ефективність реалізації процедурної норми, а ось 

відсутність регламентації певного етапу кримінальної процесуальної дії 

(прогалина в правовому регулюванні) потребує додаткових зусиль для 

реалізації норми права. 

3. Однакове розуміння суб’єктами кримінального провадження 

змісту норми процесуального права не виключає реалізацію її з різним 

ефектом, оскільки ситуації, в яких вона реалізується, є різноманітними. 

Тому ефект (результат) від реалізації тієї ж самої (менш чи більш якісної) 

норми може бути неоднаковим. Спрогнозувати складно, наскільки буде 

ефективною реалізація конкретної кримінальної процесуальної норми в 

перебігу її формулювання і прийняття. Але якщо вона матиме властивості 

(у тому числі «потенційну ефективність»), що свідчитимуть про її 

доброякісність, шанси на ефективну її реалізацію є вищими. 

4. «Потенційна ефективність» як одна з властивостей якості 

кримінальної процесуальної норми не може сама по собі забезпечити 

ефективну реалізацію норми у будь-якій формі (використання, 

дотримання, виконання, застосування). Ефективність, «закладена» у 

кримінальну процесуальну норму як її структурний елемент «якості», 

здатна забезпечити лише те, що у сприятливих умовах кримінального 

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

реалізовує, досягне запланованого ним результату. 
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5. Законодавець у принципі повинен прагнути до простоти 

(наскільки це є можливим при врегулюванні конкретного питання) 

викладу правових приписів. Але якщо йдеться про застосування норми 

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

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

нижчим, ніж норми, адресованої некомпетентним суб’єктам 

кримінального провадження. Ефективність реалізації як простих, так і 

складних норм права некомпетентними суб’єктами забезпечується 

наданням їм можливості користуватися правовою допомогою адвоката. 

6. Набір елементів у системі гарантій незалежно від предмета 

гарантування є відносно стабільним у теорії і «рухливим», залежним від 

ситуації провадження на практиці. Тому доцільним є включення до 

системи кримінальних процесуальних гарантій будь-яких правових 

положень, що позитивно впливають на реалізацію норм кримінального 

процесуального права.  

7. Законодавець повинен викласти норму кримінального 

процесуального права якісно настільки, щоб при її застосуванні міг бути 

отриманий максимальний ефект у плані досягнення справедливості у 

кримінальному провадженні. Тому законодавець і суспільство (взагалі) і 

учасники кримінального провадження (у «власній» кримінальній справі) 

вправі сподіватися на однаково ефективне застосування норм права. У 

цьому сенсі неоднаковість застосування норми процесуального права 

можна розглядати як елемент неефективності її дії на практиці.  

8. Будь-яка людська діяльність, що характеризується 

невизначеністю у досягненні проміжного чи остаточного її результату, 

здійснюється в умовах ризиків. Останні у кримінальному провадженні 

можуть стосуватися як недосягнення певного результату, який 

передбачалося досягнути у перебігу реалізації певних норм права чи їхніх 

сукупностей, так і в порушенні порядку реалізації норм права без 

«відхилення» від прогнозованого кінцевого результату. Відтак, реалізація 
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існуючих ризиків може призвести до нереалізації норми кримінального 

процесуального права або реалізації її з меншим ефектом, ніж 

очікувалося. 

9. Чим більше результат реалізації норми права наближений до 

запланованого (в умовах ризикової кримінальної процесуальної 

діяльності запланований результат завжди перебуває в межах «від» і 

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

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

результату правореалізації виявляють вплив певні фактори ризику. 

10. Чим нижчою є якість норми кримінального процесуального 

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

факт існування неякісних норм кримінального процесуального права 

робить можливим висновок про те, що фактори ризику їх реалізації 

містяться насамперед у самих нормах. У змісті норм права можуть бути 

закладені ризики їх нереалізації або неефективної реалізації, в тому числі 

й корупційні ризики. 

11. Ризики реалізації норм кримінального процесуального права 

можуть бути класифіковані за кількома підставами: залежно від 

статичних і динамічних характеристик норм права: ризики, пов’язані з 

якістю норм процесуального права (в статиці), та ризики, що виникають 

під час реалізації цих норм (в динаміці); за ступенем важливості для 

суб’єкта реалізації норм права: «глобальні» (істотні) і «точкові»; за 

змістом: правореалізаційні і тактичні. 

Основні результати розділу опубліковані у працях [109; 112; 114; 

117; 393; 394]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Здійснене дисертаційне дослідження дало змогу вирішити важливу 

наукову проблему, а саме: розробити та обґрунтувати концептуальні 

теоретичні засади та практичні рекомендації щодо реалізації норм 

кримінального процесуального права. Це дозволило сформулювати та 

обґрунтувати низку теоретичних положень, найсуттєвішими з яких є 

наступні. 

1. Ознаками реалізації норм кримінального процесуального права є: 

реалізація норм цієї галузі права – це діяльність усіх суб’єктів 

кримінального процесу з упровадження у життя адресованих їм норм; усі 

процеси реалізації окремих норм та інших структурних елементів 

кримінального процесуального права є пов’язаними між собою від 

початку кримінального провадження до його завершення; структурні 

елементи діяльності різних суб’єктів, які реалізують норми 

кримінального процесуального права, є різними за обсягом; кожний з 

суб’єктів, незалежно від того, яку класифікаційну групу - суб’єктів, які 

ведуть кримінальне провадження, чи суб’єктів, які є заінтересованими у 

його результатах, - має можливість здійснювати певну «автономну» 

діяльність з реалізації норм кримінального процесуального права, а також 

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

інтереси. 

2. Засадами реалізації норм кримінального процесуального права є: 

заборона реалізації нечинних норм кримінального процесуального права; 

реалізація норм лише належними суб’єктами; зведення до мінімуму 

формалізму; допустимість реалізації норм права за аналогією і розсуду 

суб’єктів реалізації норм процесуального права. 

3. Суб’єкт кримінального провадження має можливість реалізувати 

норми кримінального процесуального права за наявності як мінімум двох 
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умов: наявність кримінальної процесуальної правосуб’єктності, що 

складається з правоздатності, дієздатності і деліктоздатності; допущення 

у законі можливості реалізації норм кримінального процесуального права 

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

4. Зайва формалізація у реалізації норм кримінального 

процесуального права призводить до зменшення швидкості процесу. 

Водночас дотримання принципу процесуальної економії (раціонального 

ведення кримінального провадження) пришвидшує процес і зменшує 

рівень формалізму в реалізації норм процесуального права. Дотримання 

формальностей, які не є надмірними, є корисним для досягнення 

справедливості у провадженні. 

5. Необґрунтоване або недостатньо обґрунтоване рішення, в якому 

реалізуються норми кримінального процесуального права, у судовій, 

слідчій та прокурорській практиці іноді є способом приховування 

формалізму (в негативному значенні цього слова) в діяльності з реалізації 

норм права. Якщо в рішенні йдеться про істотне обмеження саме таких 

прав, то «ступінь» його обґрунтованості має бути достатньо високим, аби 

переконати дотичних до нього суб’єктів у потребі ухвалення саме такого 

рішення. Тобто переконливість саме такого, а не іншого застосування 

норми процесуального права повинна мати стандарт «поза розумним 

сумнівом».  

6. «Неформальні практики» реалізації кримінальних процесуальних 

норм класифікуються за декількома підставами: залежно від психічного 

ставлення суб’єкта до потреби дотримання вимог норми – умисні і 

невмисні; залежно від ступеню відхилення від вимог норми 

процесуального права – законні і незаконні; залежно від поширеності у 

кримінальних провадженнях – одиничні і звичні (традиційні).  

7. Норми кримінального процесуального права, встановлюючи 

механізм реалізації норм кримінального права, потребують власної 

реалізації у різних формах. Причому процеси реалізації процесуальних 
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норм можуть бути регламентовані (як, наприклад, процес застосування) 

або відбуватися без спеціальної регламентації. У останньому випадку 

говорять про відсутність правового механізму реалізації норми. 

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

процесами реалізації норм кримінального права. У змагальному 

кримінальному процесі суб’єкти, не наділені владними повноваженнями, 

по-перше, мають можливість самостійно реалізовувати (за винятком 

застосування) процесуальні норми права; по-друге, вони не мають права 

застосовувати, або в будь-якій іншій формі реалізовувати, норми 

кримінального права (за винятком дотримання кримінально-правових 

заборон). 

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

заінтересованою у результатах кримінального провадження, є тісно 

пов’язаним з діяльністю компетентних суб’єктів. Реалізація 

суб’єктивного права у формі використання не має сенсу без 

«легітимізації» результатів такого процесу. А легітимізованими вони 

можуть бути лише після визнання їх тими компетентними суб’єктами, які 

вправі приймати кримінальні процесуальні рішення за результатами 

кримінального провадження. 

10. Визначити початкові, проміжні та кінцеві стадії реалізації норм 

кримінального процесуального права, що мають процедурний характер, 

неможливо. Бо закінчення реалізації однієї норми (частини норми) є 

початком реалізації іншої норми (частини норми). Динамічність 

кримінального провадження обумовлює перманентне «перетікання» 

однієї стадії в іншу, що позбавляє практичного сенсу поділ процесів 

реалізації окремих норм кримінального процесуального права на стадії. 

Цей процес є безперервним і завершується лише з закінченням 

кримінального провадження. 

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

реалізації норм кримінального процесуального права обумовлена 
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декількома обставинами: ці норми повинні вносити ясність у розуміння 

змісту, закладеного законодавцем у кримінальні процесуальні норми 

через застосування уніфікованого категоріального апарату; важливістю 

з’ясування питання про доцільність запровадження до кримінального 

процесуального права норм-дефініцій, які безпосередньо не визначають 

підстав і порядку провадження процесуальних дій та прийняття 

процесуальних рішень; оскільки реалізація норм кримінального 

процесуального права здійснюється не лише у формі застосування, а й у 

інших формах – дотримання, використання, виконання, то важливим є 

вирішення питання щодо адресатів норм-дефініцій. 

12. Правильне розуміння оцінних понять, вжитих у всіх різновидах 

норм кримінального процесуального права, є корисним для досягнення 

цілей кримінального процесу взагалі, цілей сторін, а також кожного 

окремого учасника кримінального провадження. Відтак законодавець 

повинен дбати про те, щоб оцінні поняття у кримінальному 

процесуальному праві вживалися лише дійсно у необхідних випадках, 

коли без них неможливо обійтися. І формулювати ці поняття, а також їхні 

критерії, доцільно з використанням загальновживаної термінології. 

13. Складність усвідомлення реального змісту оцінних понять, 

викладених у гіпотезі норми кримінального процесуального права, 

обумовлює складність вирішення питання про те, чи буде розпочато 

реалізацію норми, у диспозиції – наскільки точно відповідатиме волі 

законодавця порядок провадження процесуальної дії чи ухвалення 

процесуального рішення, у санкції – оцінні поняття не викладаються. 

14. Оцінні поняття кримінального процесуального права частіше, 

ніж оцінні поняття у нормах кримінального права, стають об’єктом 

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

кримінальному провадженні норми кримінального процесуального права 

реалізуються протягом, як правило, тривалого часу, через певні 

процедури, які є сукупністю процесів реалізації окремих норм 
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процесуального права. У той час як норми кримінального права, попри 

їхню важливість для кримінального провадження, є об’єктом реалізації 

«лише» в плані застосування до конкретної життєвої ситуації за умови 

ймовірного їх порушення. Тому у одному кримінальному провадженні, як 

правило, застосовується одна норма кримінального права. Декілька норм 

кримінального права застосовують у разі сукупності (ідеальної чи 

реальної) кримінальних правопорушень тощо. 

15. Якщо критерії оцінних понять вже визначені у міжнародних 

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

національному законодавстві. Суб’єкти реалізації можуть ознайомитися з 

критеріями оцінного поняття безпосередньо у міжнародному акті чи в 

Рішенні ЄСПЛ. Потреба у визначенні критеріїв у національному 

законодавстві може виникати у разі, коли певний критерій не визначений 

на міжнародному рівні, але він є важливим у плані розуміння його 

суб’єктами реалізації у контексті національного законодавства. 

16. Функціональним призначенням норм кримінального 

процесуального права є визначення підстав і порядку кримінального 

провадження. Тому, формулюючи стандарти доброякісності 

кримінальних процесуальних норм, основну увагу варто звертати на те, 

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

процесуальний порядок здійснення дій та прийняття рішень; чи 

обмежуються права і свободи людини лише у разі крайньої необхідності; 

чи є пропорційними санкції норми положенням, викладеним у гіпотезі і 

диспозиції; чи немає суперечностей між різними структурними 

елементами; чи є однозначними формулювання тощо. 

17. Наявність дефектів кримінальних процесуальних норм як якісна 

(негативна) оцінка їхнього «внутрішнього» стану є продуктом 

неефективного правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку 

з кримінальним провадженням. Своєю чергою, дефекти норм є причиною 

неефективної їх реалізації. Чим суттєвіший дефект, тим більше зусиль 
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суб’єкту реалізації норми доводиться витрачати на подолання її дефекту 

(дефектів) на шкоду досягненню цілей норми. Для ефективності 

подолання дефекту має значення і те, стосується він форми (структури) 

чи змісту кримінальної процесуальної норми. Неузгодженість санкції 

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

зовсім не вплинути на ефективність реалізації процедурної норми, а ось 

відсутність регламентації певного етапу кримінальної процесуальної дії 

(прогалина в правовому регулюванні) потребує додаткових зусиль для 

реалізації норми права. 

18. Однакове розуміння суб’єктами кримінального провадження 

змісту норми процесуального права не виключає реалізацію її з різним 

ефектом, бо ситуації, в яких вона реалізується, є різноманітними. Тому 

ефект (результат) від реалізації однієї і тієї ж (менш чи більш якісної) 

норми може бути неоднаковим. Спрогнозувати наскільки буде 

ефективною реалізація конкретної кримінальної процесуальної норми в 

перебігу її формулювання і прийняття важко. Але якщо вона буде мати 

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

свідчити про її доброякісність, шанси на ефективну її реалізацію є 

вищими. 

19. «Потенційна ефективність» як одна з властивостей якості 

кримінальної процесуальної норми не може сама по собі забезпечити 

ефективну реалізацію норми у будь-якій формі (використання, 

дотримання, виконання, застосування). Ефективність, «закладена» у 

кримінальну процесуальну норму як її структурний елемент «якості», 

здатна забезпечити лише те, що у сприятливих умовах кримінального 

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

реалізовує, досягне запланованого ним результату. 

20. Законодавець повинен прагнути до простоти (наскільки це є 

можливим при врегулюванні конкретного питання) викладу правових 

приписів. Але якщо йдеться про застосування норми права, суб’єктом 
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якого є компетентний в праві державний орган чи посадова особа або 

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

адресованої некомпетентним суб’єктам кримінального провадження. 

Ефективність реалізації як простих, так і складних норм права 

некомпетентними суб’єктами забезпечується наданням їм можливості 

користуватися правовою допомогою адвоката. 

21. Набір елементів в системі гарантій незалежно від предмету 

гарантування є відносно стабільним у теорії і «рухливим», залежним від 

ситуації провадження на практиці. Тому доцільним є включення до 

системи кримінальних процесуальних гарантій будь-яких правових 

положень, що позитивно впливають на реалізацію норм кримінального 

процесуального права.  

22. Законодавець повинен викласти норму кримінального 

процесуального права якісно настільки, щоб при її застосуванні міг бути 

отриманий максимальний ефект у плані досягнення справедливості у 

кримінальному провадженні. Тому законодавець і суспільство (взагалі) і 

учасники кримінального провадження (у «власній» кримінальній справі) 

вправі сподіватися на однаково ефективне застосування норм права. У 

цьому сенсі неоднаковість застосування норми процесуального права 

можна розглядати як елемент неефективності її дії на практиці.  

23. Будь-яка людська діяльність, що характеризується 

невизначеністю у досягненні проміжного чи остаточного її результату, 

здійснюється в умовах ризиків. Останні у кримінальному провадженні 

можуть стосуватися як недосягнення певного результату, який 

передбачалося досягнути у перебігу реалізації певних норм права чи їхніх 

сукупностей, так і у порушенні порядку реалізації норм права без 

«відхилення» від прогнозованого кінцевого результату. Відтак, реалізація 

існуючих ризиків може призвести до нереалізації норми кримінального 

процесуального права або реалізації її з меншим ефектом, ніж 

очікувалося. 
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24. Чим більше результат реалізації норми права наближений до 

запланованого (в умовах ризикової кримінальної процесуальної 

діяльності запланований результат завжди перебуває в межах «від» і 

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

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

результату правореалізації виявляють вплив певні фактори ризику. 

25. Ризики реалізації норм кримінального процесуального права 

можуть бути класифіковані за декількома підставами: залежно від 

статичних і динамічних характеристик норм права: ризики, пов’язані з 

якістю норм процесуального права (в статиці), та ризики, що виникають 

під час реалізації цих норм (в динаміці); за ступенем важливості для 

суб’єкта реалізації норм права: «глобальні» (істотні) і «точкові»; за 

змістом: правореалізаційні і тактичні. 
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